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Sant Joan 2012
Tots sabem que per sant Joan es fa una foguera,
que algú porta la Flama del Canigó, que si es
vol, es pot anar al Puig de sant Martirià el dia
23 a rebre-la, que allà els del Centre fem alguna
rebuda, …. Tots sabem moltes coses, però, de
què va això?
La Flama del Canigó és una tradició catalana
vinculada al solstici d’estiu que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans cada any, entre
el 22 i el 23 de juny. S’inicia amb la renovació
del foc al cim del Canigó i culmina amb l’encesa
de les fogueres de la nit de Sant Joan després
que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Està emparentada amb altres
celebracions del solstici al Pirineu, com les falles d’Isil, Alins, Durro, Vilaller, Barruera, Pont de
Suert i Andorra o la crema d’Eth Haro de la Val
d’Aran, on el foc que baixa de la muntanya també és el protagonista de la nit. Però més enllà
d’aquesta festa, la Flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat
de la cultura catalana.

Doncs bé, la cosa va sorgir ara fa uns vuit anys
quan un grup de joves de la secció vertical van
decidir anar al Canigó a buscar la Flama. Els tres
primers anys es pujava al Canigó des del Refugi
de Sant Guillem i seguidament es baixava cap a
Banyoles. Però ara fa qüestió de cinc anys, es
va decidir marxar des de Banyoles tot fent una
excursió a peu de quatre dies.
Aquest 2012 no ha estat menys i han estat 12+1
els que han pujat al cim el dia 22. Com a novetat, aquest ha estat el segon que s’ha marxat des
Sant Patllari. Així doncs, la primera etapa, iniciada el dimarts 19 de juny, ha estat Sant PatllariSant Aniol, la segona Sant Aniol fins al pla de la
Muga, la tercera del pla de la Muga fins al refugi
de Sant Guillem, i la quarta fer Cim i tornar a
Sant Guillem. Un cop a Sant Guillem la Flama
ha baixat amb bicicleta fins a la Muga, a peu fins
a la Muntada i altre cop amb bici fins a Usall, on
atletes amateurs l’han portat corrents fins arribar
al Puig de Sant Martirià!
Aquest any, els ajuntaments de Serinyà, Fontcoberta, Palol de Revardit i Sant Miquel han vingut
fins al cim del Puig a buscar la Flama, i cada any
més gent s’afegeix a aquest acte.
Cal assenyalar i agrair que la secció d’atletisme
del Club Natació Banyoles porti la Flama des
d’Usall fins al Puig i d’aquí, després dels parlaments, fins a la plaça Miquel Boix, per tal d’encendre la foguera que hi ha allà instal·lada.
Moltes gràcies a tots els qui any rere any feu possible aquesta petita gran gesta!!!

Els participants del 2012 a dalt del Canigó.
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Curiositat: La foto la va fer una noia que estava allà i que, quan va veure que nosaltres no
portàvem cap màquina, es va oferir molt amablement a fer-la i l’endemà ens la va enviar.
Moltes gràcies!!!

En Rafel Posantí llegint el manifest.

La secció d’ateltisme del Club Natació Banyoles.

Montserrat, de nit...
Dempeus mirant aquella impressionant paret, es
preguntava quin desnivell hi deuria haver: 400
metres!?, 600!? Potser més!? mai havia estat gran
cosa calculant distàncies i, posats a fer, com a
bon empordanès federalista, s’estimava més fer
gala d’aquella fina ironia cultural que anomenem
exageració, i documentar-se a posteriori que no
pas encertar-la a la primera. Fos com fos, va
obrir el maleter del cotxe i tranquil·lament va
anar traient el material que creia que li aniria bé
de dur; l’arnés es va ajustar bé a la seva cintura, els camals per fora, va agafar unes quantes
cintes, bagues de seguretat, mosquetons, fins i
tot un rapel·lador... ; realment, reia dintre seu, es
creia que podria fer un rappel, amb una miserable corda auxiliar de 40 metres que duia !!???
No.., com tampoc utilitzaria els altres estris, ni
la roba d’abric en aquella calorosa nit, ni bona
part del pes que duria a l’esquena... (la previsió

li venia per part de mare i àvies). Però en fi!!! Allí
estava, i el fet que tota aquella ferramenta que
duia al damunt l’acompanyés, li donava seguretat en ell mateix i en el que volia fer. Si ens
l’hem de “fotre”, pensava, que sigui amb dignitat
després de dura lluita i no per manca de mitjans.
S’ajustà el casc i incorporà el frontal, s’acompanyà de dos litres d’aigua a les butxaques laterals de la motxilla, i va fer una passa endavant.
Va mirar a un costat, i la remor de passes de
l’amiga que s’havia atrevit a acompanyar-lo el
va sostreure de l’estat d’entotsolament en què
tan sovint s’aïllava. Era cert, finalment s’hi havia apuntat aquella antiga amiga de sempre, sí
home! La que va conèixer fa tants anys a Vic,
aquella amb qui mantenia una relació d’amistat tan peculiar de límits difusos i consistència
elàstica. Era curiós, però a voltes semblaven tan
lluny l’un de l’altre que gairebé s’oblidaven que
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existien, i d’altres alguna força estranya els mantenia a prop a prop, fins que la mateixa sinèrgia
els tornava a allunyar: no aconseguien restar ni
massa a prop ni molt lluny l’un de l’altre, l’atzar i
la vida ho havien volgut d’aquella manera. En fi!
El fet és que allí estava i que s’atrevia a seguir-lo.

posar els peus i tot allò que fes falta ho tenia
de sobres amb el llum que duia al casc. El seu
cos ja es trobava en el pla vertical, i allà ell s’hi
sentia molt bé, el cansament va desaparèixer i es
va connectar aquell misteriós mecanisme rítmic
automàtic que tant li agradava de sentir.

Les aproximacions a vies, i especialment a Montserrat, sempre el cansaven molt. Se li feien llargues i dures, els pulmons es queixaven i a cada
esbufegada sentia que no podia. A ell li costava
molt agafar el ritme, necessitava pel cap baix
prop de 45 minuts per ajustar la biomecànica
del cos a les demandes del terreny, i per tant patia fins a arribar a aquest punt. Curiosament era
sempre en aquest moment on dubtava més de
tot allò, i on sempre es podia tornar enrere. Però
van assolir el punt d’inici de la via quan la llum ja
no era suficient i calia incorporar mitjans tècnics.
Ara sí, podia sentir com l’amiga l’anava imitant
en el silenci d’ajustar els camals de l’arnés, i de
fer uns quants glops d’aigua, i li va donar uns
consells per a tranquil·litzar-la, van engegar els
frontals i una petita part del primer tram de paret
quedà il·luminada per dos cercles de llum. Curiosament s’hi veia bé! La cadena, el primer esgraó, el cable de vida més amunt... Va agafar-se
a la cadena i va sortir disparat amunt, els peus
fixats per les puntes, i amb una mà lliure va obrir
els mosquetons dels dissipadors d’energia... ara
un, i ràpidament l’altre, “click! click!”... El dring
metàl·lic de les tanques sempre el tranquil·
litzava, i ara ja sabia que no s’aturarien fins a
arribar al cim del mateix Sant Jeroni.

De tant en tant s’aturaven a beure; sabia que, a
cada metre d’alçada guanyat, la temperatura i
baix grau d’humitat feia que el cos perdés molt
de líquid, i la darrera cosa que et pot passar fent
aquestes animalades és que et deshidratis (com
efectivament, així ho notaria al cap d’uns dies).
Així doncs, bevia; volia consumir dos litres d’aigua: un, fins al cim de l’agulla de Santa Cecília,
i l’altre fins al cim de Sant Jeroni. Amb això no
recuperava tot el que perdria però evitava el desastre durant l’ascensió. Els moments de beure
aigua eren especials, perquè permetien d’apagar el llum i mirar al seu voltant...

Mantenia un bon ritme, ell es movia amb suavitat i seguretat per una ruta que ja havia fet fins a
quatre vegades, ella anava fent i aprenia a familiaritzar-se amb aquell nou llenguatge de dansa
amb la roca; la limitació de llum en aquella hora
foscant va deixar-li de preocupar ràpidament,
perquè la superfície de treball que li calia per
a calcular distàncies, veure preses, saber on
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Malgrat la foscor de la nit, s’intuïen perfectament
les grandioses formes de les parets, les agulles
conglomerades, les columnes d’aire entre els espais d’abisme, tot això el corprenia d’admiració i
podia donar mig sentit a la pregunta de “què hi
fots aquí!?”. Les demandes pròpies d’una activitat tan física i exigent com aquella deixaven poc
espai per a la contemplació i gaudi dels sentits
que tant li agradava, i havia après a memoritzar
instants com aquells i a recordar-los a posteriori
com quan, per exemple, escrivia. Quan es girava
per a comprovar l’estat de progressió d’ella, veia
un cercle de llum nerviós esquitxant la roca, sentia els renecs que deixava anar cada vegada que
constatava les pròpies limitacions amb la inseguretat dels seus moviments, li arribaven els seus
bufets d’exhalació. Va tornar a mirar endavant i
va continuar fins a uns pocs metres del cim de
l’agulla de Santa Cecília. Allà l’esperaria i deixaria que coronés ella sola la seva primera agulla,
això sí... de nit. Tot just es trobaven a mig camí.
Jordi Pujol i Campistol

Conèixer serinyà a peu
Itinerari 6. Font de Caselles

Fitxa de l’itinerari
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament de
Serinyà
Distància: prop de 9,4 km
Desnivells: 140 metres
Elements d’interès: La vall del riu Ser, l’ermita
de Sant Miquel Sesvinyes, la font de Caselles i

AQUEST ITINERARI ENS APROPARÀ A
INDRETS COM ARA LA MASIA DE GATIELLES, EL CAMÍ DE LES ROQUES, LA
VALL DEL SER, EL CAMÍ DE LA CADIRA
DELS PASTORS, L’ERMITA DE SANT MIQUEL SESVINYES, CA L’ARBOÇAR, LA
FONT DE CASELLES, EL SERINYADELL I
EL FINAL DEL REC DE MOSSOGA.

el Serinyadell o torrent de Serinyà.
Època recomanada: durant tot l’any. A l’estiu,
és millor evitar les hores fortes de calor. En
èpoques de pluges persistents, alguns trams
del recorregut poden estar fangosos o entollats.

Ermita de Sant Miquel Sesvinyes

0,00 minuts, plaça de l’Ajuntament. Situats a la
part nord de la plaça, en sortim pel carrer de
Joan Carreras, cap a l’esquerra, seguint les marques blanques i vermelles del GR1.
0,04 (0,310 km) Quan ja s’acaben les cases del
poble, deixem el carrer asfaltat i el cementiri
municipal a la nostra esquerra. Creuem un espai obert i, seguint encara els senyals del GR,
entrem al bosc tot baixant per un corriol força
fressat.
0,10 (0,740 km) Just després de passar per sota
de la carretera C-66, ens trobem davant del conjunt d’edificis de la masia de Gatielles. Seguim
cap a l’esquerra, per l’antiga carretera amunt
com si tornéssim cap al poble, tot deixant els senyals del GR1, que va cap a Besalú.
0,12 (0,930 km) Deixem l’antiga carretera per
prendre un corriol, d’arrancada imprecisa, que
baixa a la nostra dreta. És l’inici del camí de les

Roques, un caminet de curta llargada, però amb
molt d’encant.
0,15 (1,080 km) Afluïm a una pista de terra i sortim del bosc. Ara caminem de pla entre camps,
direcció ponent. Aviat, per la dreta, s’entreveu
can Peret, un antic molí. Anem remuntant la vall
del riu Ser.
0,19 (1,420 km) Continuem per la pista principal, tot obviant per la dreta el camí d’entrada a
can Peret. Després creuem el clot d’en Peret.
Dècades enrere, i amb un camí en més mal estat, es creuava aquest torrent pel Palancot.
0,22 (1,700 km) Som davant d’una estació de
l’Agència Catalana de l’Aigua feta per mesurar
el cabal del Ser. Deixem el vial per on caminàNúm. 448 5

vem, i que ens duria a la pairalia de Ca n’Illa, per
enfilar-nos per un camí de bosc (inicialment de
força amplada) que puja a la nostra esquerra.
Després de creuar una línia elèctrica, obviem un
corriol que s’enfila per la dreta i que en uns deu
minuts ens duria a la casa enrunada de Bacs
d’Illa. Quan portem uns cinc minuts de pujada,
trobem una bifurcació. Deixem el brancal més
ample i més fressat i prenem el de l’esquerra,
més costerut. Pugem pel clot d’en Peret i tot
seguit retrobem el camí més ample que havíem
deixat fa menys de dos minuts. El prenem a l’esquerra. (En aquest punt, i també a l’esquerra,
hi havia una gran pedra plana amb respatller,
situada en el marge del camí, on es podia fer un
petit descans: era l’anomenada Cadira dels Pastors. Actualment, sota d’un roure, hi trobem una
reproducció de l’original, més petita, feta per la
Nani, en Jan i en Josep de Serinyà el 16 d’octubre de 2011). Continuem cap amunt, sempre
per la pista principal, a estones de pujada i altres
planejant, trepitjant un terreny fangós, sovint entollat. Resseguim i creuem més tard el cloteral
d’en Barateu.
0,43 (3,060 km) L’Olivet Tendre: actualment una
clariana de bosc, on acabem la pujada, que ens
apropa a la carretera sense asfaltar, però apta
per a tota mena de vehicles, que du a Sant Miquel Sesvinyes. La seguim cap a la dreta. Molt
aviat trobem per la nostra esquerra unes instal·
lacions ramaderes, les granges de Sant Miquel.
0,47 (3,400 km) Bifurcació. Estem davant de
l’església de Sant Miquel Sesvinyes (262 m). La
pista que marxa per la dreta es bifurca al cap
de poc i ens duria a Can Prim o a Bacs d’Illa.
Nosaltres continuem per la principal, direcció
migdia. Val la pena que ens aturem a contemplar aquesta petita ermita romànica, situada dalt
d’un turonet i ja citada el segle XIII, que té una
creu de pedra a la teulada i un curiós forrellat
a la porta. El diumenge més proper al dia del
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sant -29 de setembre- se celebra un lluït aplec
en l’esplanada arbrada de boniques alzines propera a l’església, on també podem veure-hi un
pedró coronat per una creu de ferro.
0,51 (3,750 km) Collada ampla i poc definida.
Just passat el coll veiem per la dreta un camí carreter que du a Creu de Dones. Trobaríem Creu
de Dones a uns 7 minuts més enllà d’aquest coll:
és el punt on es creuaven dos camins, ara molt
aperduats, que permetien recórrer la vall del
Merdançà o la ribera de Merlant.
Nosaltres continuem, força de pla i per terrenys
boscosos, per la pista principal per on marxàvem.
En el coll, poc més enllà del camí carreter a
Creu de Dones, un corriolet marxa cap a la dreta i s’endinsa al bosc, en lleugera pujada. En
un punt es bifurca i el menys fressat s’enfila a
l’esquerra cap al turó de l’Arboçar. És una pena
que, des de dalt del turó, l’espessor de la vegetació no ens permeti veure cap panoràmica. De
la bifurcació anterior, si seguíssim el branc de
la dreta, després d’una baixadeta per terreny de
xalions -amb força arbres caiguts arran de la nevada de l’any 2010- i després d’una giragonsa,
arribaríem a ca l’Arboçar. Totes aquestes senderes estant força tapades per la vegetació.
0,58 (4,360 km) A la vista de la masia de Casals
de Dalt, deixem el camí principal i anem cap a la
dreta per un altre camí de carro, seguint els senyals de l’itinerari 1 de Porqueres camins a peu.
0,59 (4,450 km) Trencall a l’esquerra i deixem
el camí d’entrada a ca l’Arboçar, una casa amb
més de mil anys d’antiguitat, situada al peu del
turó del mateix nom. Caminem per un espai
obert entre camps. Poc després el camí ens du
cap a l’esquerra i torna a entrar en una zona
boscosa.
1,08 (5,180 km) Collet i tanca amb portal metàl·
lic de la finca de Caselles de Dalt. Som en el

Font de Caselles

pla de la Creu. Per la banda de ponent tenim
el camp de la Creu, per sota del qual rajava la
Fontica, on els estadants de Caselles anaven a
abeurar les vaques. Deixem el camí per on veníem -i que, en uns set minuts, ens duria als
Quatre Camins- i prenem, de baixada, una pistota que marxa inicialment paral·lela a la tanca i
amb els caients del Rost –que havien estat plens
d’oliveres anys enllà- a la nostra esquerra. Més
avall podem veure, per tramuntana, les cases
de ca l’Arboçar, Casals de Dalt i Casals de Baix
i, per llevant o solixent, les edificacions de mas
Terrades. Quan la baixada perd força, el camí
s’acosta a una petita pollancreda.
1,15 (5,790 km) Petita pollancreda i font de Caselles. Aquí el camí gira una mica cap a la dreta.
Nosaltres ens desviarem un moment per entrar
a dins d’aquesta petita arbreda i poder accedir a
l’indret de la font de Caselles. Avui en dia l’espai
és força freqüentat pels senglars i ha perdut part
de la seva esplendor original. Encara hi podem
veure l’edificació de la font, malgrat que un xic
abandonada. És una font de mina amb un bassi o viver interior, amb parets de pedra. Té una
inscripció en el dintell amb la data “1803”. Sol
rajar sempre i és el naixement del rec de la Font
de Caselles, que en congriar-se amb el rec de
Terrades formen el Serinyadell (també anomenat
Serinyanell, torrent de Serinyà o, senzillament, el
torrent, per la gent del poble), la riera que travessa Serinyà i que aflueix al riu Ser passat els
horts del Pou.
Deixem el paratge de la font de Caselles i reprenem el camí per on veníem, tot resseguint cap
avall el rec de la font. Caminem per un terreny
aigualós en èpoques de pluja. Al cap de dos minuts travessem per un pontet un altre torrent, el
rec de Terrades, que ens ve per la dreta. Aquest
altre rec recull les aigües que baixen de Terrades
i de Caselles d’Avall.
A partir d’aquí marxarem, sempre amb la riera

a la nostra esquerra, vorejant el camp, sovint
sense un camí clar. Travessarem un altre rec,
normalment sec, per accedir a un altre camp,
tot deixant les edificacions d’una granja canina a
la nostra dreta. Al final d’aquest camp trobarem
de nou la carretera de Sant Miquel Sesvinyes.
1,23 (6,290 km) Carretera de Sant Miquel Sesvinyes. La seguim uns pocs metres amunt (esquerra) per prendre després una pista herbada
a la dreta, que tot vorejant el Serinyadell, i sovint
menjada pels camps llaurats, ens acostarà a la
carretera d’accés a una indústria alimentària.
Pocs metres abans d’accedir a aquest vial, haurem travessat un altre rec per un pont antic a nivell de camí: és el final del rec de Mossoga, que
neix en un brollador prop de l’església d’Usall i
només du aigua en èpoques de grans pluges, i
que en aquest punt aflueix al Serinyadell.
1,27 (6,720 km) En arribar al vial asfaltat, marxarem a l’esquerra en direcció a l’entrada de la
indústria, per desviar-nos a la dreta, just abans
d’arribar-hi.
1,28 (6,780 km) Deixem a la nostra dreta la barrera d’entrada a una altra indústria, aquesta de carrosseries de camions. Dos minuts després trobem,
a la dreta, un camí d’accés als camps i que ens
acostaria al trencall dels Gitanos, a tocar la C-66,
molt a prop de la gasolinera de Serinyà. L’obviem i continuem per l’esquerra pujant suaument.
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1,32 (7,240 km) Bifurcació. Ens separem del vial
més fressat per on marxàvem, que és l’entrada
a la casa nova de Magrill de Borrancs, i ens enfilem, per l’esquerra, per una altra pista de terra
en més mal estat. Entrem en una zona boscosa
un pèl desendreçada, amb nombrosos arbres
caiguts o trencats pels voltants.
1,36 (7,430 km) Deixem un senzill portal metàl·
lic a l’esquerra i, després d’una petita esplanada
esclarissada on hi ha algun brancall de desemboscar, continuem pujant per la pista per on veníem tot travessant el bosc. Estem remuntant la
baixada dels Greixots, unes pedres de diferents

mides –petites formacions calcàries recobertes
d’argila- que anirem trobant al llarg d’aquest
tram del camí.
1,41 (7,900 km) Carretera de Sant Miquel Sesvinyes (de fet, hem retornat al punt 0,43 d’aquesta
mateixa caminada). L’agafem ara cap a la dreta,
direcció llevant.
1,44 (8,240 km) Per la dreta es desvia un bon
camí per a vehicles cap a dues cases de la costa d’en Solana. Continuant pel nostre camí aviat
passem per sota d’un dipòsit d’aigua enlairat en
el marge dret de la carretera i iniciem una baixada.
1,47 (8,480 km) Fita de pedres i corriol, a uns
40 m abans d’arribar a una tanca verda de filat
metàl·lic, a la vora esquerra del camí. En aquest
punt, ens enfilarem al marge, deixarem la pista i
trencarem per aquest corriol que ens escurçarà
camí cap a Serinyà. Tot baixant decididament,
aviat el corriol anirà vorejant el filat que tanca el
mas de les Sagrantanes.
1,51 (8,710 km) Vial d’accés (aquí emporlanat)
i porta principal de la casa de les Sagrantanes.
Baixem per aquesta carretereta per anar a trobar
la C-66.
1,55 (9,040 km) Carretera comarcal C-66 de
Banyoles a Olot. La creuem amb compte i continuem pels carrers de Serinyà en direcció al
campanar de l’església de Sant Andreu, que podem veure encara sobresortint dels teulats de les
cases. Sortim de la plaça de l’església pel carrer
de les Escoles.
1,59 (9,370 km) Ajuntament de Serinyà.
Bibliografia
Costa Savoia, Ernest. Porqueres camins a peu. Itinerari
1. Ajuntament de Porqueres. 1998.
Coordinació i text: Pilar Castel Soler.
Col·laboració en la preparació del recorregut: Carme
Gassiot, Joan Pontacq i Esteve Vila.
Plànol: Joan Pontacq.
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Cua per pujar
a l’Everest
No fa massa, tot parlant amb un bon amic, excursionista experimentat i constant, que viu a la
muntanya i que per tant pot fer ascensions amb
assiduïtat en el seu mateix entorn, em comentava l’enorme dificultat que havia tingut, en la seva
darrera pujada a l’Aneto, per passar el “Pas de
Mahoma” a causa de la gran quantitat de gent
que el creuava en un o altre sentit.
No em va sorprendre la notícia, doncs en tenia
constància, però el que sí em va colpir va ser el
reportatge i les fotografies editades per la revista
El País Semanal del dia 15 de juliol del 2012:
una vista del peu de l’Everest amb una eterna
processó de gent intentant coronar aquesta mítica muntanya de 8.848 metres. “Atasco en el
Everest” i “Cola para subir al Everest” eren els
titulars de portada i interior i resultaven ben eloqüents. Comentava la revista que l’alpinista alemany Ralph Dujmovits, conqueridor dels catorze
8000 del món (una altra moda ben curiosa això
de coronar els pics més alts), es va trobar el passat mes de maig amb una cua de 300 persones
per pujar a l’Everest: “el que vaig veure supera
el que he vist mai”.
Sembla que avui en dia, per sobre de tot, els
diners permeten que quasi totes les persones,
fins i tot les mancades d’ experiència, tenen la
possibilitat de posar un peu al cim de l’Everest.
Un negoci perillós, però negoci sobretot, i que
provoca perilloses aglomeracions que aquesta
primavera s’han cobrat la vida d’onze persones,
entre les quals fins i tot alguns muntanyencs experimentats que, una vegada coronat el cim, en
no portar oxigen artificial, tenien necessitat de
perdre altura immediatament per refer els seus
encongits pulmons i escapolir-se del fred, però
quedaven atrapats en el conegut “segon esgraó”
per un embús monumental de gent que els im-

pedien el tan necessari i urgent descens. Podem
afirmar i denunciar que avui els països més desenvolupats, amb gent ben alimentada i avorrida, necessitada d’emocions fortes tot sovint per
pal·liar la frustració de desenvolupaments professionals decebedors, han convertit les altes
muntanyes del planeta (Himàlaia, Andes, Alps,
etc.) en parcs temàtics de la muntanya, i tot plegat per poder presumir d’haver pujat els cims
més alts amb el seu esforç i els seus diners.
El resultat de tot això és una acumulació de tones de deixalles que deterioren la qualitat virginal d’ uns llocs que anys enrere eren immaculats
i que avui ja comencen a ser reductes degradats
per la mà de l’home.
A més, la massificació d’aquests indrets, si bé
comporta un benefici econòmic a curt termini
per a la gent autòctona, també suposa la corrupció dels seus costums i tradicions.
Tot allò que al segle passat eren vertaderes proeses d’uns pocs valents , avui amb els avenços
i equipaments per afrontar les condicions més
adverses, s’ha convertit en meres expedicions
comercials, amb un grapat d’agències preparant
la muntanya per garantir mínimament la seguretat dels seus clients, i amb el benefici econòmic
prevalent sempre per davant de qualsevol criteri
de precaució o sentit comú.
Així doncs, quan a casa nostra es parla de muntar expedicions per conquerir aquests cims i es
busquen ajuts de les entitats i administracions,
davant de tot això fins aquí comentat no ens
queda més que afirmar: “qui vulgui fer vacances
que se les pagui!”
Rafel Cuenca i Juncà
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Agermanament entre el C.E.B.
i el Club Escursionisti Arcoresi
Com us vàrem anunciar en l’anterior butlletí, la
darrera setmana de juliol vàrem tenir convidats a
Banyoles: un grup de 20 excursionistes italians
de la ciutat d’Arcore (Llombardia), socis del Club
Escursionisti Arcoresi, es varen instal·lar a casa
nostra i varen compartir amb nosaltres les activitats de muntanya i culturals que prèviament els
havíem preparat.
Va ser una experiència molt positiva i ja s’ha decidit que l’any vinent, en unes dates que encara
no estan decidides, serem nosaltres els que ens
desplaçarem a aquella localitat als peu dels Alps
per gaudir de les sortides que els nostres amics
ens hauran enllestit.
El grup va arribar a Banyoles el dia 23 de juliol,
després de passar el cap de setmana del 20 i 21
a Barcelona.

De camí cap a Banyoles es va fer una visita guiada, molt ben aprofitada, a la ciutat de Girona.
A la tarda, i després d’instal·lar-se al seu allotjament, els nostres amics varen ser rebuts pel
nostre alcalde, Sr. Miquel Noguer, a la sala de
sessions del nostre consistori. Volem agrair al Sr.
Noguer la gentilesa de voler-los donar personalment la benvinguda a la nostra ciutat.
Després ens vàrem traslladar tots plegats al nostre local social, on se’ls va oferir un aperitiu i els
vàrem mostrar totes les nostres instal·lacions,
que varen ser molt elogiades.
El dimarts dia 24 els vàrem acompanyar a l’Alta
Garrotxa més genuïna: es va fer la travessa de
Sadernes a Beget, passant per Sant Aniol i el
Puig de Comanegra. Va ser una dia no massa
calorós i això va ajudar a que la caminada, que ja
sabeu com n’és de llarga, és fés més suportable.
El dimecres dia 25, per reposar de l’esforç de la
jornada anterior, es va fer una excursió cultural
amb passejades curtes: Besalú, Castellfollit de la
Roca, el Museu dels Volcans a Olot, el Croscat i
Santa Margarida, per acabar a la tarda amb una
volta per Santa Pau.
El dijous dia 26, vàrem realitzar una caminada
costanera combinada amb visita cultural. L’itinerari era el clàssic de Roses a Cadaqués amb una
variant fins al far de Cala Nans. A la tarda vàrem
visitar el monestir de Sant Pere de Rodes i vàrem
acabar berenant a la cooperativa de Vilajuïga
El divendres 27 i diumenge 28, gran sortida pirenaica de dos dies: la travessa de Querlabs a Setcases, passant per Núria i dormint al refugi de
Coma de Vaca, on ens varen tractar d’allò més
bé. El temps va ser esplèndid exceptuant la tar-
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da del divendres, quan una tempesta inesperada ens va obligar a canviar l’itinerari previst, que
havia de passar per la carena dels Torreneules,
per resseguir finalment el camí dels Enginyers
fins al refugi, evitant d’aquesta manera els riscos
de les tempestes en alçada.
Finalment, el diumenge dia 29 vàrem tenir el
goig de que el Sr. Jeroni Moner i el Sr. Joan Anton Abellan del Centre d’Estudis Comarcals ens
acompanyessin durant el matí en una sensacional visita guiada del centre històric de Banyoles,
fent especial referència al lligam de la vida ciutadana amb l’aigua de l’estany i els seus recs.

Va coincidir amb la festa del Terme, cosa que va
permetre als nostres amics conéixer una de les
nostres tradicions més pintoresques. Finalment,
una passejada per la vora de l’estany ens va dur
fins a Can Cisó, on el Centre va oferir un dinar de
comiat als excursionsites italians, preparat amb
gran encert pels nostres companys Dolors Hugas i Joan Coll.
En resum, una setmana intensa, ben aprofitada,
que ens ha deixat a tots un molt bon record. I
hem fet una bona colla d’amics nous!
Joan Surroca

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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Als vençuts

Excursió de final de curs (2011-2012) a Olot i Riudaura
Taller de Ceràmica de l’Escola de Belles Arts del CEB.
Era una d’aquelles llargues i caloroses tardes de
finals de juny. Vam quedar a les cinc davant del
Centre i, quan hi vam ser tots, vam pujar a l’aula
de ceràmica. Malgrat que els anys passen i els
desenganys adormen el cor, la il·lusió d’obrir el
forn després de cada cuita ens il·lumina els ulls
com als nens petits la matinada de Reis.
------

Zaaass!
Oh! Que bé que t’ha quedat aquesta peça!
I la teva què? Mira quin verd més bonic!
Però, és que a mi no m’agrada el color verd...
Vinga, va! Espavilem-nos que anem tard!

Vam pujar tots a la furgoneta i ens vam dirigir
a Olot. Vam recollir una altra alumna a Besalú.
-- Quina calor!
-- Voleu l’aire condicionat o baixem les finestres?
-- Tant se val... heu obert el forn?
Es mereixien alguna cosa més que una simple
visita al monument ALS VENÇUTS, obra d’en
Claudi Casanovas, un dels ceramistes vius més
reconeguts a nivell mundial. Sí, sí, a nivell mundial, com si diguéssim el Barceló de la ceràmica, aquesta branca de l’art força desconeguda
i arraconada. I alhora tan plena de màgia, on
l’aigua, la terra i el foc es donen la mà. I on el
llenguatge que es parla és el del tacte.
Claudi Casanovas va néixer a Barcelona el 1956,
però es traslladà de petit amb la seva família a
Olot, on es formà com a ceramista. Fou un dels
fundadors de la COOPERATIVA COURE, a Olot,
un grup de ceramistes que organitzà, entre altres activitats, l’ESTIU JAPÓ 86. Des de l’any
1988 exposa regularment a la GALERIA BESSON, de Londres. Guanyador del Gran Premi del
Concurs Internacional de Mino, al Japó (1992),
la seva obra és present en els principals museus
de ceràmica del món.
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Vull dir a les alumnes alguna cosa especial. No
per celebrar el trentè aniversari de l’Escola de
Belles Arts del Centre, sinó per a elles. Perquè
continuen venint amb ganes a les classes malgrat la indolència del professor, meva. Sí, ho reconec, d’uns anys ençà em manca l’entusiasme
dels primers cursos, em manquen noves idees,
em guanya l’estancament... i elles fan veure que
no se n’adonen, i em punxen.
El memorial ALS VENÇUTS és una obra important que marca un abans i un després en la trajectòria de l’artista. Per la tècnica, per les grans
dimensions, pel difícil procés d’elaboració, pels
imprevistos de l’atzar, per la implicació sentimental de l’autor. Tot plegat era un repte desmesurat que el va portar a l’esgotament, a l’abandó,
al replantejament, i en fi, al renaixement.
És clar que el més important, després de l’elaboració del projecte inicial, no ha estat tant la complicada execució de l’enorme bloc ceràmic, sinó
el repte de la seva posterior “negació a la mirada”. Negació a la mirada d’aquest enorme bloc
ceràmic tan perdurable, i tanmateix, tan fràgil,
mitjançant l’ocultament, a escala arquitectònica
pública, dins l’urna de ciment. Ocultament que
genera, per contrapartida, l’obertura a la mirada
en les quatre espieres verticals. Perquè sense
la mirada, sols hi hauria l’espai – cova, cripta –
propi a la mort. Obrint cautelosament l’espai a la
mirada, protegint-lo, però, de la inherent maculació, l’obrim a la vida. La cova-cripta passa a ser
refugi-matriu. La consciència i els records hi són
possibles. (Notes de l’autor).
Va ser l’any 2003 que l’ajuntament d’Olot li va
encarregar un monument que honorés la memòria de tots aquells olotins víctimes de la guerra
civil i de la posterior dictadura. El seu emplaça-

ment és l’espai de confluència entre les fonts de
Sant Roc i el camí de la Teuleria. Finalment el
memorial s’inaugura el 25 de juny de 2006. És
l’obra de ceràmica de majors proporcions feta
per l’artista. Està formada per un gran cub d’argila cuita a 1.200º C, de dos metres d’amplada
per dos metres d’alçada, tancada per una urna
de formigó que només deixa entreveure-la a través d’unes fines escletxes verticals a les arestes.
La tarda continuava daurada entre els camps de
blat de moro. Els aspersors giraven mandrosament i refrescaven els camps amb rutilants arcs
de Sant Martí. Una gran calma ens inunda dintre
la furgoneta. El serè paisatge de la Vall d’en Bas
ens encomana. Ens dirigim a Riudaura, a casa
seva. En Claudi ens espera!
Em vaig empassar la vergonya, la mandra, per
a elles, i el vaig trucar. No el coneixia de res, no
tenia el seu telèfon, no el vaig trobar a internet.
Era més senzill, el número és a l’antiquada guia
de telèfons, al llistin, Riudaura, Casanovas C..
M’havien dit que era una mica esquerp, que no
li agradava obrir el taller als desconeguts...
-- Hola?! ... en Claudi Casanovas?
-- Sí,...
-- Miri sóc professor de ceràmica a l’escola del
Centre Excursionista de Banyoles, i ...
-- ... havia pensat que ...
-- ... vaja, que ens agradaria molt visitar el seu
taller... i a vostè ...
(Silenci)
-- D’acord, veniu, us espero pels volts de les vuit
però primer passeu a visitar el monument, així
en podrem parlar.
I sí, ens esperava a casa seva, envoltat de multitud de peces que jo només havia vist en llibres
i museus.
-- ... malgrat la seva aparent solidesa, la peça
és buida per dintre. Quan el fang encara era
humit, la vaig congelar a uns quants graus per

sota del zero. I després, amb l’ajuda d’una
grua de grans dimensions, la vam aixecar a 10
metres d’alçada, bé, de dues grues perquè del
que es tractava era de deixar-la anar a terra
des d’aquesta alçada i que el cub congelat es
trenqués, una mica per atzar i una altra mica
per la idea preconcebuda. Malauradament la
peça no es va trencar com calia... i la vaig haver de repetir...
En Claudi Casanovas se’ns va mostrar com una
persona molt sensible, tímida, retreta però afable i atenta. És alt i valent. Parlava fluix però es
feia entendre. El sentiment ofegava la seva veu
quan parlava de les implicacions emocionals en
el projecte ALS VENÇUTS, la guerra, els vençuts,
la família, els coneguts, ...
-- Per fer aquesta peça tan gran vaig haver de
treballar fora del taller, i m’hi he acostumant.
Ara sempre hi treballo, estiu i hivern.
En Claudi és seriós, treballador, totalment fascinat per la seva feina.
-- A mi el que NO m’agrada del fang és la seva
plasticitat.
Alguna de les seves afirmacions ens deixaven
perplexos.
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-- Busco la part mineral del fang...però segurament us estic avorrint, i sóc massa tècnic...
-- No, no, si et plau, continua, no ens deixis a
mitges, ens interessa molt tot això que expliques.
Sí, em vaig sentir orgullós de les meves alumnes,
estan més que preparades per seguir i entendre
les explicacions d’en Claudi. Passava el temps
sense adonar-nos. Admirant i tocant les peces
minerals. La tarda es tenyia de vespre.
-- ... i ara estic fent això, formes més humanes,
arrodonides. Em cal un motlle de porexpan
molt gran i, per fer-lo, primer modelo la peça
petita en una escuma sintètica i la tallo en fines llesques que...
Generós i planer, ens va explicar tot el que vam
voler fins que va ser tan fosc que no ens hi vèiem. Ens va explicar que just arribava d’Holanda
i d’Alemanya, on estava preparant sengles exposicions.
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-- I vosaltres, què feu? Quines peces feu?
Ens vam mirar una mica a la defensiva.
-- Mira, si vols pots veure alguna foto a la petita
pantalla de la càmera.
-- Està bé aquesta peça, veig que coneixeu la
tècnica del torn, a mi m’agrada molt el torn
també. I aquesta altra no està gens malament,
no. Suposo que deveu fer alguna exposició,
no?
-- Sí, en solem fer una a final de curs.
-- Doncs, aviseu-me que vindré a veure-la.
Ho va dir seriós, cap rastre d’ironia al seu rostre.
Mirades de complicitat entre nosaltres, astorament, realment ha dit això? Que vindria ell, en
Claudi Casanovas, a veure les nostres peces?!!!
Vam marxar flotant, la furgoneta s’havia convertit
en un globus que va aterrar al restaurant LA CANAL d’Olot, a fora, a la fresca. Us el recomano.
Joan Constans Nierga

Sant Aniol d’Aguja

Camí cap a l’inici de les obres
al refugi de Sant Aniol

La pujada de material ja ha començat

Els Amics de Sant Aniol ens vam ajuntar, de manera no constituïda, ara fa onze anys. La fusió
de Terra Aspra de Montagut, Centre Excursionista de Banyoles i el Peu Alegre de Sant Llorenç
de Cerdans va provocar una renaixença a Sant
Aniol. Es va revifar l’aplec i l’entorn va passar de
tenir els prats plens de bardisses i deixalles a ser
un lloc net i que fa goig. Aquell canvi es va notar
durant molt de temps, tanmateix ara la gent ja
s’ha acostumat a veure-ho net i polit, tal com ha
de ser, de fet. Això fa que les mirades es fixin
més en el vell refugi i s’evidencia que cada vegada està pitjor i que no s’hi fa res per a salvar-lo.
Nosaltres també ho veiem i ha estat un factor
detonant.
Ja fa molt de temps que cerquem ajudes per a
la rehabilitació del refugi de Sant Aniol . Mai n’ha
arribat ni una. En el present any les hem buscat
d’una manera especial i més intensiva i tampoc
n’arriba cap. Potser pensareu que és normal si
tenim en compte la forta crisi que s’està patint
arreu. Segur que teniu raó, però nosaltres bé
prou sabem que abans d’aquesta davallada econòmica tampoc arribaren diners.
Hem de deixar clar que no se’ns ha tancat cap
porta enlloc i que se’ns ha afirmat la voluntat
d’ajudar quan es pugui. La bona rebuda cap
al projecte ha estat unànime. Remarquem, en
aquest sentit, que el suport més satisfactori va
ser l’aprovació al Parlament de Catalunya d’instar el Govern a invertir diners a Sant Aniol per a
la rehabilitació de la rectoria.
Anirem insistint, doncs, en aquesta línia, amb
l’esperança que algun dia tocarà a Sant Aniol i,
a part de bones intencions (que també ajuden),

caurà alguna subvenció. Mantindrem l’esperança per un costat però refermem la incertesa per
l’altre, perquè comencem a pensar que l’Alta
Garrotxa continua sent una comarca oblidada
talment el temps dels trabucaires.
L’estructura de l’edifici es pot esfondrar i llavors
serà impossible la recuperació. Remarcar encara el perill per a les persones, la qual cosa és
molt més greu. I això no pot ser en un indret tan
emblemàtic i que cada any té trenta mil visitants.
La manca de resposta efectiva de les administracions i el fet evident que la vella rectoria es deteriora a marxes forçades, ens ha fet reaccionar.
Aquest període d’espera ja s’ha fet massa llarg i
ha de claudicar. No podem passar més temps
dient que volem recuperar el refugi i sense fer
res que sigui una actuació directa al lloc. Ens cal
passar dels papers i les paraules als rajols i a les
eines de paleta. Ens cal passar a l’acció.
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És per això que hem diT prou. Continuarem treballant perquè arribin les ajudes però per un altre costat ens hem proposat d’intentar començar
les obres.
Ens hem dictat una proposta plena d’il·lusió:
començar les obres a la primavera del 2013.
Ens ha semblat possible tot i que encara no ho
podem assegurar. Tot dependrà de la resposta
popular i de si surten alguns patrocinadors.
Tot primer havíem previst una fase d’obres que
consistia a consolidar tota l’estructura. Això vol
dir reconstruir dos sostres i la teulada sencera.
L’hem descartada perquè està pressupostada
en més de tres-cents mil euros. És una llàstima
perquè seria la manera que se salvaria l’antiga
imatge de l’edifici i que ja no podria caure. La
guardarem per més endavant.
El nou propòsit és treure perills i consolidar parets. Això vol dir desmantellar la teulada que
queda i llavors s’hauria de lligar totes les parets per mitjà d’un congreny superior. Es tracta
d’un cinturó de formigó armat on, en un futur,
s’assentaria la teulada. Amb aquesta actuació
s’aconseguiria treure el risc que les persones
prenguin mal. I també salvar l’edifici temporalment. Segur que permetria esperar, com a mínim, les esperançadores ajudes que confiem
que arribaran en millors èpoques. Tanmateix no
seria una consolidació definitiva ja que prou sabem que sense teulada, i a mesura de molt de
temps, les parets es degradarien pels costats, fet
que també les podria perjudicar de mort. A més
d’aquest reforçament ens agradaria poder afegir
a aquestes primeres obres la teulada de l’edifici
annex de llevant, que té una superfície de 40
metres. Aquest aixopluc seria molt important per
poder tenir un magatzem per a totes les eines
i material divers. Actualment s’ha de guardar a
dins de l’ermita i això és una llàstima perquè no
hauria de ser la funció del bonic temple.
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Aquest és, doncs, la nostra primera fita per al
refugi de Sant Aniol. Una actuació mínima però
molt necessària. Per una banda, se salvaria
l’edifici i s’anul·laria el perill per a les persones
i, per l’altra, estaríem demostrant que la rehabilitació del refugi de Sant Aniol no és un somni
de quatre il·luminats i que és una utopia que es
pot fer realitat. Ens agradaria molt que en el proper aplec, que se celebrarà al maig, hi hagués la
bastida muntada a davant les parets i les obres
fossin començades.
Perquè tot això mantingui la possibilitat de ferse real, ja hem començat a treballar. En primer
lloc hi ha una fita econòmica. Malgrat les petites obres, el pressupost s’enfila a quaranta mil
euros. I no hi ha inclòs cap trajecte d’helicòpter, la qual cosa vol dir que s’haurà de pujar a
l’esquena tot el material que es necessiti. Ja es
va començar a fer tragines el juliol i els nois i
noies del camp de treball del mes d’agost van
completar la pujada dels cavallets de la bastida.
No descartem, però, un viatge a última hora de
l’helicòpter per portar les coses més pesants o
de mal portar. Però això dependrà dels diners
perquè, en principi, s’haurien destinar a pagar
hores d’operaris. De moment no els tenim, els
quaranta mil euros. Comptem de destinar-hi tot
el capital aconseguit gràcies a les aportacions
dels Amics-col·laboradors i de les diverses campanyes que s’han anat fent i que comptem intensificar en el transcurs d’aquesta temporada.
Amb tot això estem segurs d’arribar a poc més
de la meitat. La resta ha de sortir de nous socis,
patrocinadors i esperem que d’algunes administracions.
Pensareu que ho tenim molt difícil. Nosaltres
també. Per això recorro un cop més a les engrescadores paraules escrites per Anton Prat l’any
1956 quan la primera rehabilitació del refugi
també era una utopia: “La labor no és pas fàcil.
Ara és un projecte, però amb decisió i voluntat

Sant Aniol d’Aguja
tot arriba, i el refugi de Sant Aniol es convertirà
en realitat.” Ens hem d’aferrar a aquesta il·lusió.
Ens sembla que moltes persones la comparteixen. La pitjor crisi que pot patir un país és una
crisi d’il·lusions i de moral. Llavors tot seria impossible. Però no és el cas.
Esperem col·laboracions en totes les parts: que
fem més amics col·laboradors, que trobem patrocinadors, que vingui molta gent a les jordanes
de treball, que les activitats que organitzarem

per recaptar fons tinguin èxit, que venem tota la
loteria de Nadal (o més que millor que traguem
de la Grossa!!!). Si tot això s’encadena amb èxit
estem segurs que podrem parlar de l’inici de les
obres al Refugi de Sant Aniol d’Aguja.
Us saludo amb la certesa que no deixareu passar la magnífica oportunitat de ser partíceps
d’aquesta empresa tan digna.
Quim Oliver Tarradas “xari”

Vine a practicar
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Per fer obres en un lloc tan inaccessible com és
Sant Aniol, l’ideal és que s’hi porti tot el material
en helicòpter. Un aparell que , per aquells verals,
algú anomena “l’ocell de ferro”. Però costa molt
de diners!! I no els tenim. I els que s’aconsegueixin, els volem destinar directament a l’obra.
El material haurà de pujar a la talla antiga. Bé,
no serà així ja que abans podien pujar els matxos
de bast i ara no, perquè el camí està fet malbé
i no és transitable per aquestes bèsties. Sols hi
poden transitar els “matxos” de dues potes.

Estarem a mig camí entre els matxos de bast
d’aquell temps i el modern vol de l’ocell de ferro
el qual es beu la benzina i els diners.
Un esport de força social i popular. Entre el
cel modern i la terra d’abans. D’això se’n diu:

HELICÒPTERING!! APUNTA-T´HI!!!
Dates de tardor programades: 6 d’octubre - 11
de novembre - 15 de desembre.

Per això se’ns han acudit les jornades del bastaix. Tant sols cal carregar material a l’esquena
i pujar cap a Sant Aniol. Cadascú el que pugui,
cadascú quan pugui. Una tasca que pot semblar
feina de formigueta. Cal ser contant i començar
amb antelació.
No cal dir que és una tasca feixuga. Per altra
banda s’aconseguirà una força popular. Segur
que ens ho passarem bé i farem que molta més
gent se senti partícep de la recuperació a Sant
Aniol.

Una corrua de matxos es prepara per pujar material
a Sant Aniol. Any 1956.
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Neix la secció juvenil del

Centre Excursionista de Banyoles
Organitzant els primers camps de treball
per a joves de Sant Aniol
Des del passat mes d’agost, el Centre Excursionista de Banyoles compta amb la presència
d’una nova secció: la Secció Juvenil Alpha 3.
La secció ha estat creada a partir d’una il·lusió
comuna entre una sèrie de persones: poder incloure joves en les activitats organitzades i vinculades al Centre Excursionista en un ambient de
companyonia i d’educació en el lleure, en una
secció amb nom propi, i amb l’objectiu de transmetre valors com el respecte mutu i per l’entorn,
conèixer i gaudir dels espais naturals que ens
envolten tot respectant-los, i donar a conèixer
els diferents projectes del Centre Excursionista i
d’altres entitats, com els Amics de Sant Aniol, en
els més joves, entre d’altres.

La Secció Juvenil Aplha 3 va quedar oficialment
inaugurada el 25 d’agost, quan vàrem posar en
marxa la primera activitat organitzada per la secció. Es tractava dels primers camps de treball de
Sant Aniol, on van participar 9 joves d’entre 14
i 17 anys, acompanyats de 6 monitors i 2 intendents. L’objectiu dels camps de treball consistia a
participar en el projecte dels Amics de Sant Aniol
de reconstrucció del refugi i també participar en
el procés de la seva difusió. Per tal d’aportar el
nostre granet de sorra, durant els camps vàrem
pujar fins a l’ermita la bastida que necessitaran
els constructors per iniciar les obres al refugi,
desmuntada en peces metàl·liques d’uns 20
quilos cada una. Però si bé crèiem que seria una

Els participants dels primers Camps de Treball de Sant Aniol
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tasca molt feixuga i dificultosa, mai ens hauríem
imaginat que només necessitaríem tres dies de
jornada matinal de treball per tenir-la tota a dalt.
D’aquesta manera, també vàrem poder dedicar
el temps suficient a netejar l’entorn i a convèncer als excursionistes que visitaven l’indret de la
importància de poder iniciar les obres. Però tot
això sense oblidar les estones d’activitats i diversió que els monitors teníem preparades per als
joves. Activitats com escalada, barranquisme,
excursions i moltes coses més no van faltar en el
que s’ha convertit per tots nosaltres en una ex-

periència inoblidable en l’idíl·lic espai de la Vall
de Sant Aniol. Una experiència que us animem
a repetir amb la nostra secció, ja que de cares
al curs que ve esperem poder oferir activitats a
joves tant del centre com de fora.
Per acabar, donar les gràcies a tothom qui va fer
possible el camp de treball i en especial a tots
els amics i amigues de Sant Aniol d’Aguja, sense
ells això no hauria estat possible!!!!
L’equip de monitors i monitores de la Secció
Alpha 3.

Més ruïna i perill

a Sant Aniol d’Aguja
És molt possible que llegíssiu aquesta notícia als
diaris de primers d’agost.
Es tracta d’un comunicat que vam enviar, els
Amics de Sant Aniol, als mitjans de comunicació, per tal d’alertar del perill a Sant Aniol, a les
vigílies del mes amb més visitants. El PuntAvui,
el Diari de Girona, la Comarca d’Olot, Ràdio
Olot... en feren ressò.
Hem cregut oportú de publicar-lo en aquest
butlletí per si algú no se s’assabentà. Deixar clar

també, i tal com comprovareu en altres escrits
d’aquest mateix número, que en cap moment
hem tirat la tovallola. Continuem amb les mateixes ganes i il·lusió de tirar endavant.
La vella rectoria, i també antic refugi, de Sant
Aniol ja fa 30 anys exactes que es troba en estat
d’abandó. Tres dècades que han anat esmicolant l’edifici històric a pessics, convertint-lo en
una ruïna i un perill per a les persones. Recordem que és un indret molt visitat.
Núm. 448 19

A partir de la segona setmana de juliol d’aquest
any encara hi ha més ruïna a Sant Aniol ja que
es va esfondrar una part més de la teulada. Uns
visitants, que van fer nit a la zona , van informar
que, mentre dormien, van sentir un soroll molt
fort, com un enderroc. Per sort l’esfondrament
va caure, majoritàriament, a dins l’immoble. Sols
alguns trossos petits caigueren a l’exterior. No hi
va haver danys personals. Potser no podríem dir
el mateix si el desperfecte hagués estat en ple
dia, que és quan sempre hi transita gent.
Va cedir la biga serrera, que ja feia molts anys
que estava malmesa. Es tracta de la biga més
alta de l’edifici i que delimitava els teulats a dos
vents. La part de llevant, de la teulada, ja fa un
temps que va caure. Ara, la caiguda de la biga
s’ha emportat una quarta part més de la teulada del vessant de ponent. Va afectar de manera
mínima les parets mestres, tanmateix s’ha de dir
que han quedat molt desemparades ja que la

biga, poc o molt, les lligava. I aquest fet fa que hi
hagi més perill que es puguin obrir i esfondrar.
Per tot això la nostra Associació ha col·locat
més cartells a l’entorn de l’edifici, que avisen
d’aquest perill i que demanen que la gent no s’hi
apropi. Així com una cinta delimitadora. Tenint
en compte la forta afluència de visitants que
s’espera per aquest mes d’agost, volem fer una
crida a tothom que vulgui visitar l’indret de Sant
Aniol, perquè tingui en consideració el perill del
qual informem i eviti d’apropar-se, i menys estar-se, a la vora de les parets del vell edifici.
Alhora demanem ajuda per tal de poder salvar
la vella rectoria que forma part d’un conjunt
històric i emblemàtic, en un lloc de gran bellesa natural. Si voleu col·laborar-hi, poseu-vos en
contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com

A la teulada es veu l’esboranc produït per la caiguda de la biga
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“Per un refugi amb cos i ànima”
Un projecte de país

Aquest és l’eslògan que hem decidit per a donar a conèixer el nostre projecte. Una frase que
ens ha semblat que representa molt bé dos dels
motius principals pels quals cal defensar la rehabilitació de la rectoria de Sant Aniol com a refugi
per a excursionistes.

-

COS: representa la part material. L’edifici que cal
recuperar perquè és una infraestructura necessària. Si existeixen camps d’esport i pavellons
per a diferents esports, els excursionistes també
han de tenir els camins i refugis.
Les raons:
- Per ser un punt cèntric d’excursions a la vall
d’Aguja.
- Seria una seu per a excursionistes i naturalistes.
- Final o començament d’etapa del GR11. El
llarg camí que travessa els Pirineus pel seu vessant sud.
- Ermita i rectoria són patrimoni arquitectònic,
una imatge de postal que no podem perdre.
Conformen un conjunt històric.
ÀNIMA: representa el patrimoni immaterial que
amaguen les parets de l’edifici i els seu entorn.
El sentit històric i social que té la vella rectoria.
- Marià Vayreda parla de la rectoria en la seva
novel·la “La Punyalada”, publicada el 1904. Situa tres capítols sencers a Sant Aniol, on descriu
de manera detallada el tradicional Aplec.
- Altres autors, com Josep Girona i Casagran,
César August Torres, Ramon Sala i Narcís
Puigdevall, Carles Bosch de la Trinxaria, Ramon
Llongarriu... entre molts d’altres, inclouen la rectoria i l’entorn de Sant Aniol en la seva obra.

Tampoc hem d’oblidar la història dels excursionistes banyolins que l’any 1956 ja van restaurar
la rectoria com a refugi. Un servei que va estar
25 anys en funcionament. Milers d’excursionistes catalans en gaudiren i hi van fornir vivències
i records. Ramallets (exjugador del Barcelona) hi
va fer estades.
- Durant el transcurs de l’any, és un punt habitual de trobada interfronterera. Els catalans del
Principat i els de les diferents comarques de la
Catalunya Nord tenen la seva principal cita en el
tradicional Aplec de Sant Aniol, també anomenat
“l’Aplec dels Francesos”
- Podria ser un centre social per a l’educació infantil i juvenil on, per mitjà d’estades i camps de
treball, es donaria a conèixer el medi, la muntanya i com ens hi hem de comportar.
- Pel fet de ser un refugi guardat, evitaria les
agressions derivades del factor humà descontroNúm. 448 21
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lat. Hi hauria més control a la zona, més manteniment i més seguretat.
Una projecte de país
Diuen que el poble de Catalunya es va posar a
davant dels polítics duent a terme la manifestació de l’11 de setembre. Hi estic d’acord.
A una escala molt més petita, els amics i amigues de Sant Aniol ens posarem davant de les
administracions si aconseguim iniciar i realitzar
aquesta empresa.
Al cap i a la fi, un país és el que construeixen tots
els seus habitants gràcies a les seves il·lusions i

a la capacitat de fer-les realitat. Al cap i a la fi, un
país es construeix a base de projectes, petits o
grans, realitzats amb esforç i il·lusió. La pitjor crisi que pot patir un país és la manca d’il·lusions
o de moral.
No ens podem imaginar un futur a Sant Aniol
amb un munt de rocs i de parets derruïdes, als
voltants de l’ermita.
No podem admetre una Catalunya, independent
o empresonada, perdent valors patrimonials.
Quim Oliver tarradas “xari”
Amics de Sant Aniol d’Aguja

Loteria de Nadal

El número de la campana Coral·lí

90962

No és un número qualsevol. És escollit expressament. Recordeu que enguany, per la diada
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de l’aplec, vam celebrar els cinquanta anys de
la col·locació de la campana Coral·lí a l’ermita?
Fou l’any 1962. Vam demanar que el número
coincidís amb l’any però no fou possible del tot.
Tanmateix fixeu-vos que s’hi assembla molt. O
sigui, que no pot pas fallar!!! La campana coral·lí
dringarà i ens portarà sort.
Amb la compra de butlletes col·laborareu a la
rehabilitació del refugi de Sant Aniol. En trobareu
a la secretaria del Centre. Gràcies!!
Amics de Sant Aniol d’Aguja
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Les nostres seccions
Secció
excursionisme clàssic
OCTUBRE
Dissabte 6

ASSEMBLEA GENERAL AMICS
DE SANT ANIOL D’AGUJA i
HELICÒPTERING
En trobarem a les 7 del matí a la fleca de Montagut. L’Assemblea General dels Amics de Sant
Aniol se celebrarà cap al migdia a dins l’ermita
de Sant Aniol. La nostra intenció és que pugem
tots carregats de material que servirà per fer les
primeres obres al refugi. O sigui que farem d’helicòpters! Dinar: Arrossada de germanor.

Divendres 12 i dissabte 13

CENT PER CENT RIPOLLÈS
Excursió de dos dies que ens permetrà resseguir
tota la carena del Puigmal de sud-oest a nordest, sortint des de Queralbs i dormint al refugi del
Corral Blanc en règim de mitja pensió.
Excursió d’alta muntanya que implica estar en
possessió obligatòri ade la targeta de federat mínim modalitat C.
No té dificultats tècniques però sí fort desnivell
el segon dia (1400 m de pujada i 1800 m de
baixada). El dissabte, si la climatologia ens és favorable i plou a partir d’ara, invertirem temps a
buscar bolets i fer-ne una degustació per sopar.
Itinerari:
Divendres dia 12: Queralbs, Ermita de Sant Se24 Centre Excursionista de Banyoles

bastià, Estret del Forn, Torrent d’Estremera, Collet de les Barraques, refugi Corral Blanc.
Dissabte dia 13: Refugi Corral Blanc, Collet de
les Barraques, Puig de Dòrria, Pas del Lladres,
Puigmal, Puigmal de Lló, Puigmal de Segre, Coll
de Finestrelles, Núria, Collet de les Predrisses,
Les Collades, gorgues del Freser, Queralbs.
Data límit per a la inscripció: divendres dia 28 de
setembre a la secretaria del Centre amb una paga
i senyal de 20€ (es respectarà l’ordre d’inscripció als efectes de la capacitat del refugi).
Reunió preparatòria el dimecres dia 10, a dos
quarts de deu del vespre al Centre.

NOVEMBRE
Diumenge 11 de novembre

HELICÒPTERING!! i JORNADA DE
TREBALL A SANT ANIOL
A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Col·labora i fes de traginer! El passat mes de
juliol van començar les tragines cap a Sant Aniol.
Com que no tenim diners per a l’helicòpter, hem
de fer helicòptering. Vine a provar-ho, que és divertit encara que no ho sembli. Puja el que bonament puguis. El teu gra de sorra és important! Si
no pots tot el dia, no passa res. Et pots combinar
de fer un viatge a l’horari que més et vagi bé.
Contacteu: Quim Oliver “xari” i Pitu Ribas

Dissabte dia 17 de novembre

SETMANA DE LA CIÈNCIA- sortida
a la COSTA VERMELLA
Sortida conjunta amb els companys i companyes d’Astrobanyoles, “Agrupació d’astronomia

i ciència del Pla de l’Estany”, que enguany celebren el seu desè aniversari. Felicitats!
Cada any, i també en fa una colla, ens trobem
amb motiu de la “Setmana de la Ciència” i combinem una passejada amb alguna visita cultural.
El tema per aquesta ocasió va dedicat a l’Any
Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom. La proposta és anar a la Catalunya Nord,
concretament a la Costa Vermella, on caminarem per un tram del camí de ronda i llavors
visitarem el museu solar de Paulilles. Hi haurà
l’opció de quedar-se a dinar de restaurant. En
cas de fer prou colla concertarem autocar perquè ens aniria molt millor per fer la travessia
pel camí de ronda. Apunteu-vos a la secretaria
del Centre com més aviat millor i com a molt
tard amb una setmana d’antelació. Gràcies.
Vocal: Quim Oliver “xari”

Informacions i inscripció.
Pernoctarem a la Devesa en règim de mitja
pensió: 50 euros. S’ha de dir que hi haurà sopar
de bufet lliure i dormirem en habitacions. Encara
caldrà sumar l’import de l’autocar que ens portarà a St Feliu i ens recollirà el diumenge a la
Vola. Per diumenge hi haurà l’opció fer un dinar
d’arròs a l’hostal de Cabrera. Qui no ho vulgui
se’l pot portar de motxilla. Informeu-vos del cost
total en el moment d’inscriure-us.
Us heu d’apuntar a la secretaria del Centre Excursionista de Banyoles com a molt tard el dia
12 de novembre. Paga i senyal de 25 euros.
L’import total de la sortida també s’haurà de
fer efectiu a la mateixa secretaria abans de la
sortida.Com a molt tard el divendres dia 30 de
novembre.
Projecte conjunt: Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.

DESEMBRE
Dissabte1 i diumenge 2

DE BANYOLES A LA FRANJA DE
PONENT
Continuem amb dues etapes més de la travessia
que ens ha de portar cap a la Franja de Ponent.
3a etapa: de Sant Feliu de Pallerols a la Devesa.
Itinerari: Sant Feliu de Pallerols- Cingle de Rocalba- la Xoriguera-Grau de Santa Anna- el FarColl de Malla-Salt de Sallent-Rupit- la Devesa. 6
hores de marxa efectiva. Guiatge: Josep Planagumà
4a etapa: de la Devesa a Sant Andreu de la Vola.
Itinerari: la Devesa- Coll de Pruit- Serra de Mateus- Coll Sabastida- Pla d’Aiats- Coll del BramCabrera- Osca de Cabrera- Collet de Cal Vidrier- Sant Andreu de la Vola. 6 hores de marxa
efectiva. Guiatge: Quim Aradas i Narcís Puigvert

Dissabte 15

HELICÒPTERING!!! i JORNADA DE
TREBALL A SANT ANIOL
A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Col·labora i fes de traginer! Necessitem pujar material per iniciar les obres del refugi. Puja
el que bonament puguis. El teu gra de sorra és
important! Si no pots tot el dia, no passa res. Et
pots combinar de fer un viatge a l’horari que més
et vagi bé. Contacteu: Quim Oliver “xari” i Pitu
Ribas

Dissabte 22 i diumenge 23

50 ANYS!!! PESSEBRE AL PUIG DE
BASSEGODA
El Centre Excursionista de Banyoles acumula
50 anys de la pujada del pessebre al Puig de
Bassegoda. I això s’ha de celebrar! Traurem la
pols dels miralls que vam fer servir pel cinquanNúm. 448 25

tè aniversari del Centre. No es tracta de repetir
aquella festa, ni molt menys, sols serà un petit
recordatori.

NOVEMBRE

El diumenge ens llevarem dalt del cim, on haurem fet bivac i col·locat el pessebre que elaboren
els alumnes del Taller de Ceràmica del nostre
Centre. A dos quarts d’onze del matí farem relluir
miralls des de dalt del Bassegoda en direcció a
Banyoles. Ja sabeu que si els voleu veure podeu
anar al Puig de Sant Martirià, per exemple. I a
vejam si ens torneu el reflex!

volta pel Pla de l’Estany

Dissabte es portarà a terme el tradicional sopar
de Nadal. I el diumenge l’arrossada de germanor
a la Plana. Cal apuntar-se com a molt tard el dimecres dia 19 a la secretaria del Centre. Aquest
mateix dia, a dos quarts de 10 del vespre, es farà
una reunió organitzativa.

Hora de sortida: a les 9, des de l’aparcament
dels supermercats a Banyoles.

Diumenge18

És el mes de la castanyada, per tant, farem una
volta pel Pla de l’Estany, per la zona del Fluvià. Al
migdia, dinarem al local del Centre Excursionista
i a mitja tarda, a 2/4 de 5, farem la castanyada
–qui no pugui venir d’excursió pot venir directament a fer la castanyada-.

DESEMBRE
Dissabte 22 i diumenge 23

el pessebre al Bassegoda

Secció colla de
pa sucat amb oli
OCTUBRE
Diumenge 7

travessa de la Costa Brava
Aquest mes continuarem la travessa de la Costa
Brava. Ara toca fer el recorregut per la part nord
de la platja de Sant Pere Pescador, a travessar
la Muga, passar per Empuriabrava, per Santa
Margarida i Roses, fins a la platja de Canyelles.

Com cada any per Nadal, els del CEB anem a
portar el pessebre al Bassegoda. Els més agosarats hi faran bivac la nit del dissabte al diumenge; els altres, plantaran la tenda a la Plana
de Riu i diumenge pujaran al cim, amb els companys que només vinguin diumenge.
Horaris:
1/ per anar a fer el bivac: contacteu amb el vocal.
2/ per anar a dormir a la Plana de Riu: coordineu-ho amb el vocal o aneu-hi pel vostre compte. Hi haurà foc per fer carn a la brasa.
3/ els que vulguin pujar al Bassegoda diumenge
cal que siguin a la Plana de Riu a les 9 h. del
matí, per poder-hi anar tots plegats.

Contacteu amb el vocal al 972 239 863 o a
famroure@gmail.com
El dinar serà de carmanyola.
Hora de sortida: a les 9 del matí, des de l’aparcament dels supermercats a Banyoles. Els qui
vinguin de Girona, a 2/4 de 9 a Fontajau.
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Diumenge 7 d’octubre de 2012
A la plaça Major de Banyoles

Fira del cop d’ull infantil

Nova activitat del centre
excursionista per a
“veterans i gent tranquil·La”
Recollint el sentir d’alguns socis enamorats de la
muntanya però que fugen de les grans caminades, sigui per raons d’edat o perquè prefereixen
gaudir plàcidament de la naturalesa, sense veure’s obligats a sostenir excursions de 6 hores, on
l’única vista permesa és la de les botes del company de davant, ens hem decidit per la creació
d’aquesta nova activitat, que és la possibilitat de
fer caminades gratificants d’aquelles que deixen
temps per, a part de caminar, cantar, menjar i
descansar quan calgui, però sobretot per delectar-nos amb les nostres muntanyes. Avui, època
moderna i apressada que sembla requerir en
qualsevol activitat esportiva una dosi considerable
d’emocions fortes, extralimitant la mateixa i pròpia salut, nosaltres volem tot el contrari: practicar
l’excursionisme en la seva vessant més essencial, que és gaudir d’indrets diversos, tot sovint
solitaris, però sempre amb encant, adaptant-nos
sense pretensions a la muntanya més escaient
segons l’època de l’any i sempre tenint en ment i
com a objectiu el conèixer la nostra terra i la península. Potser no calgui viatjar cap a aquells països llunyans per trobar experiències sorprenents;
segur que aquí també les podrem trobar.
No som partidaris de forçar el cos matinejant
a hores intempestives, només ens cal tenir en
compte evitar les hores de més sol a l’estiu i no
deixar-nos agafar per la foscor durant l’hivern.
Les sortides són obertes a tothom i amb unes
mínimes condicions físiques, caminarem però
amb mesura, menjarem però sense presses i
potser amb alguna migdiada gratificant tot seguit. Cantarem i parlarem de tot, però sempre
amb la voluntat de GAUDIR PLENAMENT DE LA
MUNTANYA I FER SALUT.

Ara bé, si el que preteneu és poder explicar
als vostres néts, familiars o amics, una excursió esforçada i de tantes hores caminant sense
descans, llavors la nostra nova activitat no és del
vostre interès, perquè quan torneu de les nostres caminades només podreu dir: “hem fet una
sortida a muntanya i ens ho hem passat d’allò
més bé”.
Un requisit indispensable per als assistents és
tenir la prescriptiva Targeta Federativa de Muntanya, per raons de cobertura en cas de qualsevol imprevist.
Es farà una sortida mensual i començarem el
mes d’octubre. Us hi esperem!
Rafel Cuenca i Juncà

NOVEMBRE
Diumenge 11

Sortida al Puigsacalm
Ses del coll de Bracons. Sortida: a les 8 h del
matí de Correus. Vocal: Rafel Cuenca i Juncà
Tel. 629 350 631

DESEMBRE
Diumenge 2

Excursió al Puig Sistre
Entre Molló i Setcases, on durem un petit pessebre. Sortida: a les 8 h del matí. Vocal: Rafel
Cuenca i Juncà Tel. 629 350 631
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10è Cicle
“Conèixer el Pla de
l’Estany” 2012-2013
7 doctubre de 2012

refugis antiaeris
Visita als dos refugis antiaeris de l’aeròdrom militar d’època republicana del Pla de Martís, així
com d’altres construccions de la guerra civil. Sabrem més coses sobre les darreres plagues de
llagostes que van haver-hi en aquest pla.

11 de novembre de 2012

De cares al proper trimestre l’EMCEB obre les
llistes per a interessats o interessades a fer cursos d’escalada o alpinisme.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu:
escolamuntanyaceb@plaestany.net
El projecte Dones a la Vertical 2012 torna a la
tardor. Interessades poseu-vos en contacte al telèfon 670 605 304 (Anna)
La Sala de Búlder del Centre Excursionista:
aquest setembre veniu a estrenar l’ampliació de
la Sala de Búlder. Obert en horari de secretaria:
dilluns i dimecres, de 19.00 h a 21.00 h, i divendres, de 18.00 h a 20.00 h.

El castell de Ravós del TERRI
Visita al castell de Ravós del Terri, una construcció militar d’època medieval, el pont medieval de
Sords i l’església parroquial de Sant Esteve, de
Sords.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.

9 de desembre de 2012

la capella de St Pere de Juïgues
Podrem visitar la capella de Sant Pere de Juïgues
(Vilademuls), un dels primers assentaments jueus a la demarcació de Girona.Visitarem el poble
d’Ollers (Vilademuls), l’ermita de Sant Sebastià,
l’església de Sant Martí i ens passejarem pels
exteriors de Can Pardala, on tindrem l’ocasió de
veure diferents peces antigues de la col·lecció
particular d’en Salvador Bramon.
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NOVETATS EN EL 31è CURS
Un any més la nostra entitat es disposa a complir
puntualment amb el compromís assumit fa 31
anys, quan inaugurava l’Escola de Belles Arts,
i així doncs, el proper 1 d’octubre comencem
aquest nou curs 2012-2013, amb la mateixa
il·lusió i entusiasme de quan vam crear l’Escola.
Estem treballant amb la possibilitat d’ampliar els
tallers amb una nova oferta dirigida als més joves, Arts Plàstiques, i una altra dissenyada per
als més grans, Arts Florals Japoneses, complementant el ja existent de l’Art del Bonsai. No-

més manca, per a la definitiva inclusió d’aquests
nous cursos, la coordinació del professorat i assolir el nombre d’alumnes mínim requerit.
L’any passat, en motiu del 30è aniversari de la
nostra Escola, ens vam proposar diverses fites
commemoratives, algunes realitzades i altres
que no han estat possibles. Amb èxit vam oferir
dues exposicions extraordinàries sobre temàtica
banyolina, així com el taller de Ceràmica que,
per celebrar els seus 25 anys de continuïtat, va
crear una obra commemorativa extraordinària
per ornar les sales del CEB, i així mateix esperem
tirar endavant l’anunciada sortida a Cotlliure. En
canvi, i a causa de la delicada situació econòmica actual, no ha estat factible dur a terme el Concurs de Pintura Ràpida, ja que ha estat impossible aconseguir el capital econòmic necessari,
tant per part de les empreses com dels organismes. S’ha optat, doncs, per ajornar l’esmentat
concurs, malgrat tot, però, està preparat i disposat a l’espera de circumstàncies més favorables.
I com ja és tradicional durant els dies de la nostra
Festa Major de Sant Martirià, a la Sala d’Exposicions del Centre, es podrà visitar la mostra de
treballs dels alumnes de l’Escola de Belles Arts.
Els horaris i dies de visita seran els següents:
Dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre, matí de
12.00 h a 14.30 h i tarda de 17.00 h a 20.00 h
Dilluns 22 d’octubre, tarda de 17.00 h a 19.30 h
Per últim, esperem, com sempre, una bona assistència a la nostra Escola i desitgem que les
noves activitats que volem desenvolupar siguin
possibles de dur a terme. Ens queda només
agrair al nostre Ajuntament la seva ajuda, sense
la qual aquesta activitat no seria viable.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts

Secció
de Fotografia
Estem preparant el Concurs Nacional
de Fotografia d’esports de muntanya XXè PIOLET de PLATA, en què, com molts recordareu
en la seva anterior edició, la qualitat de les obres
presentades va ser de molt alt nivell i el nombre
de visitants a l’exposició també va ser considerable. Aquest any el concurs puntuarà a la Federació Catalana de Fotografia i creiem que ens
portarà la participació de més fotògrafs federats.
Dins el butlletí hi trobareu el programa amb les
bases del concurs. Us animem a participar-hi.
La propera sortida de tardor tindrà lloc el dia 11
de novembre a la Vall de Camprodon, uns dies
abans us comunicaren l’hora i on trobar-nos per
a la sortida.
Recordeu que tenim la pàgina web remodelada,
on trobareu entre altres les galeries dels socis
de la Secció.
El proper divendres 2 de novembre, a les 10 del
vespre a la sala d’actes del Centre, tindrà lloc la
projecció del nostre company Joan Pau Casez sobre el seu viatge a L’Illa de Pasqua o Rapa Nui.
Trobareu tota la informació a les pàgines d’activitats del butlletí.

Illa De Pasqua o Rapa Nui
També el 23 de novembre a les 10 del vespre, a
la sala d’actes del Centre, està programada una
projecció de fotografies a càrrec de Gerard Vilalta i Margarida Coll, del viatge que aquest passat
abril varen fer a TAILÀNDIA, amb el títol

TAILÀNDIA “El somriure etern”

Núm. 448 29

Audiovisuals
OCTUBRE
Divendres 26

“Rubber Soul: El viaje hippie a la India”
Projecció del documental “Rubber Soul: El viaje hippie a la India” , a càrrec del Sr. Alexis Racionero
Ragué, doctor en història del cinema, professor d’anàlisi fílmica, plàstica i estils visuals a l’ESCAC.
Viatger i documentalista, ha rodat a Cuba, l’Índia, la Xina i està preparant un projecte al Japó. Autor
dels llibres “Shanti, viaje al norte de la India rodando un documental” i “California Dreaming, San
Francisco hippie revisitado”. És col·laborador de la revista ALTAÏR.
En acabar la projecció del documental hi haurà un col·loqui. Promet ser molt interessant. No us ho
perdeu.
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes del Centre Excursionista de Banyoles

NOVEMBRE
DIVENDRES 2

L’ILLA DE PASQUA O RAPA NUI
Com deia l’arqueòleg Thor Heyerdhal, l’Illa de Pasqua és el lloc habitat més solitari del món.
Aquest petit triangle de lava basàltica va sorgir de la immensitat de l’oceà Pacífic a milers de quilòmetres de l’Amèrica del Sud i de la constel·lació d’illes que formen la Polinèsia Francesa. Avui dia,
Rapa Nui es troba només a unes poques hores de vol de Santiago de Xile o de Tahití i la visiten
cada any uns cinquanta mil turistes.
Segons la tradició oral, és el mític rei Hotu Matua qui va portar el seu poble de Mangareva a l’Illa de
Pasqua fa proximadament mil anys. La història moderna de l’illa comença amb la seva “descoberta”
per part de l’holandès Roggeveen el dia de Pasqua de l’any 1722 i culmina amb la seva annexió a
Xile l’any 1888.
Farem una passejada per l’illa entre “ahu” i “moai” i en descobrirem els llocs més emblemàtics així
com la seva natura salvatge. També ens submergirem a les seves aïgues, d’un blau i d’una claredat
inconfusibles.
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes del Centre Excursionista de Banyoles
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Divendres 23

TAILÀNDIA “El somriure etern”
Projecció de fotografies a càrrec de Gerard Vilalta i Margarida Coll, del viatge que aquest passat abril
varen fer a TAILÀNDIA, amb el títol
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles
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Informacions de secretaria
† En Josep Riera
El passat mes d’agost ens va deixar en Josep Riera.
Gran amic i membre del Centre , sempre es va distingir per
la seva bonhomia i a ser el primer a donar un cop de mà.
Estimava el seu ofici, paleta, i es desenvolupà, entre d’altres, a
l’empresa de construcció coneguda com “ els soviets” juntament amb el seu germà en Martirià ,“el gatallo”.
Un cop jubilat es dedicà amb cor i ànima a les obres de restauració que portà a terme el Centre a diferents llocs de les
nostres contrades, aportant la seva experiència, en indrets tan
diferents com: sant Bartomeu de Matamala, Rocacorba, sant
Patllari, sant Joan de Ribelles, sant Aniol, pont de Valentí, monestir de sant Llorenç de Sous, Merlant, l’església de Juïgues, Puig de sant Martirià, entre altres.
Són molts els llogarrets que hi tenen la seva petja i la seva mestria.
Des d’aquestes ratlles, volem expressar el nostre més profund agraïment a en Josep i, a la vegada, transmetre el nostre més sentit condol a la seva família.
Descansi en pau.

† La Sra. Joaquina
El passat mes de setembre, ens deixava l’esposa d’en Joan Surroca Ferrer i mare d’en Joan Surroca Ortiz, la sra. Joaquina. Volem expressar, des d’aquesta pàgina, el sentiment de condol del
conjunt social i de la nostra junta directiva en aquests moments d’especial sentiment

† La Nita de la fleca
El dia 6 de setembre es produí la defunció de la Nita de la fleca de Montagut, coneguda per els
membres del Centre.
Volem expressar el nostra condol a la família
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Dissabte 6

ASSEMBLEA GENERAL AMICS
DE SANT ANIOL D’AGUJA i
HELICÒPTERING

Ens trobarem a les 7 del matí a la fleca de Montagut.
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 7

travessa de la Costa Brava Continuarem la travessa de la Costa Brava. Recorregut per la
part nord de la platja de Sant Pere Pescador, fins a la platja de
Canyelles.
- Colla del Pa Sucat amb Oli-

FIRA DEL COP D’ULL INFANTIL

Mati a la plaça Major - Secció de Filatèlia -

Divendres 12 i dissabte 13

Excursió de dos dies que ens permetrà resseguir tota la carena del
Puigmal de sud-oest a nord-est - Secció excursionisme clàssic –

CENT PER CENT RIPOLLÈS
DIVENDRES 26

AUDIOVISUAL

Projecció del documental “Rubber Soul: EL VIAJE HIPPIE A LA INDIA” , a càrrec del Sr. Alexis Racionero Ragué,
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes del Centre Excursionista de Banyoles

MES DE NOVEMBRE
DIVENDRES 2

AUDIOVISUAL

Audiovisual L’ILLA DE PASQUA O RAPA NUI
A carreg de Joan Pau Casez
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes del Centre Excursionista de Banyoles

Diumenge 11 de novembre

HELICÒPTERING!! i JORNADA
DE TREBALL A SANT ANIOL

A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Col·labora i
fes de traginer!
- Secció excursionisme clàssic –

Sortida al Puigsacalm, des - Secció de veterans i gent tranquil-la del coll de Bracons.
Dissabte dia 17 de novembre

SETMANA DE LA CIÈNCIAsortida a la COSTA
VERMELLA

Sortida conjunta amb els companys i companyes d’Astrobanyoles,
“Agrupació d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany” - Secció
excursionisme clàssic –
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Resum d’activitats

MES D’ OCTUBRE

Resum d’activitats

Diumenge 18

volta pel Pla de l’Estany
Divendres 23

Audiovisual

És el mes de la castanyada, per tant, farem una volta pel Pla de
l’Estany, per la zona del Fluvià. - Colla del Pa Sucat amb OliTAILÀNDIA “El somriure etern”
Projecció de fotografies a càrrec de Gerard Vilalta i Margarida Coll.
Hora i lloc: A les 10 del vespre a la sala d’ actes del Centre Excursionista de Banyoles

MES DE DESEMBRE
Dissabte1 i diumenge 2

DE BANYOLES A LA FRANJA
DE PONENT
diumenge 2

Excursió al Puig Sistre
Dissabte 15

HELICÒPTERING!! i JORNADA
DE TREBALL A SANT ANIOL

Continuem amb dues etapes més de la travessia que ens ha de
portar cap a la Franja de Ponent. 3a etapa: de Sant Feliu de Pallerols a la Devesa. - Secció excursionisme clàssic –
Entre Molló i Setcases, on durem un petit pessebre
- Secció de veterans i gent tranquil·la A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Col·labora i fes
de traginer! - Secció excursionisme clàssic –

Dissabte 22 i diumenge 23

50 ANYS!!! PESSEBRE AL PUIG
DE BASSEGODA

El Centre Excursionista de Banyoles acumula 50 anys de la pujada
del pessebre al Puig de Bassegoda. - Secció excursionisme clàssic -

el pessebre al Bassegoda

Com cada any per Nadal, els del CEB anem a portar el pessebre al
Bassegoda. - Colla del Pa Sucat amb Oli-
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Ermita de Sant Roc de Vilademí

Està situada a dalt d’un petit turó, a la dreta de la carretera d’accés a Vilademí. Fou aixecada a
finals del segle XV i actualment presenta un estat ruïnós.
El turó, de tant sols 250 metres d’altitud, sorprèn per ser un magnífic mirador. En el seu moment,
quan tots els camps es conreaven i no hi havia cap pi que espatllés la vista, era completament
circular. Les Gavarres, Rocacorba, serra de Finestres, el Mont... queden al nostre abast.

500 metres

Vilademí

Banyoles

Ermita de Sant Roc

Vilavenut
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