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Paulilles, la costa vermella
i una fàbrica de dinamita

espectacles lluminosos espectaculars, quan els
raigs del sol que aconseguien escapar-se dels
seus carcellers es reflectien sobre les aigües de
la Mediterrània, enmig d’un paisatge fortament
castigat pel vent.

Per vuitè any consecutiu, el Centre Excursionista, Astrobanyoles i el Centre de Recursos han
unit els seus esforços per dur a terme una sortida dins el marc de la setmana de la ciència. I
enguany, el lloc escollit ha estat un indret força
desconegut pel públic en general, Paulilles, i en
concret el que els francesos coneixen amb el
nom de Le Grand Site de l’Anse de Paulilles, un
conjunt de tres platges, separades entre si per
petits promontoris, on poder gaudir de la natura
en el seu estat salvatge, però a la vegada un lloc
on des de 1885 i fins fa un parell de dècades
encara funcionava una fàbrica de dinamita dedicada a la producció d’explosius per a ús civil.
Però no ens avancem perquè, com ja és habitual
en aquestes sortides, la visita va anar acompanyada d’una excursió prèvia, i en aquest cas,
aquesta ens va dur fins al far de Cap Bear. Per
aquest motiu, a dos quarts de vuit del matí del
dissabte 17 de novembre sortíem de Banyoles,
en direcció a aquesta població situada entre
Portvendres i Banyuls de la Marenda, on arribàvem, gairebé, un parell d’hores més tard. Vàrem
deixar el cotxes a tocar de la platja i, després de
fer una queixalada, a les deu, un grup format per
19 persones començàvem a caminar per un meravellós camí de ronda que s’enfilava per l’anomenada Costa Vermella, en un dia en què el sol i
els núvols es varen dedicar a jugar a fet i amagar,
motiu pel qual, de tant en tant, gaudíem d’uns
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Així, pujant i baixant, passant pel mig d’un improvisat jardí botànic, que la natura ha fet al seu
capritx, format per atzavares, figues de moro, romaní, pixallits, estepa negra, caps d’ase, tamarius, fonoll marí, etc, vàrem arribar a les envistes
del far de Cap Bear, però fou com un miratge
perquè, quan ja crèiem arribar-hi, ens vàrem enfilar muntanya amunt per tal de passar per sota
del castell de Biarra, des d’on, ara sí, ja vàrem
enfilar cap al far, una torre de 27 metres d’alçada, construïda l’any 1905, situada a 84 metres
sobre el nivell del mar i que constitueix el darrer
far de l’estat francès en aquesta costa. Després
de descansar una estona i, com ja és costum, de
fer-nos la foto de família, vàrem donar mitja volta
i de tornada cap als cotxes, però ara sí, per la via
curta, molt més espectacular ja que va pràcticament penjada dels penya-segats, la qual cosa
no vol dir que sigui la més curta perquè, cada
cop que volies contemplar el que ens envoltava, era recomanable fer una parada, encara que
fos breu, ja que la proximitat amb l’estimball no
permetia fer dues coses a la vegada, com serien
caminar i gaudir del paisatge.
Fou una caminada vertaderament espectacular,
on vàrem tenir un company permanent, que
cada cop va anar creixent fins quasi quasi fernos perdre l’equilibri: em refereixo el vent, un
vent que primer no sabíem si era llevant, migjorn, ... i que a poc a poc ens va anar fent fer
un repàs de tots aquells noms que ens sonaven:
garbí, gregal, ... fins que, per sort, un jove excursionista de vuitanta anys, veí de Sant Llorenç de
Cerdans, i assidu de l’aplec de Sant Aniol, ens
va venir a treure de dubtes, el vent es deia mari-

nada. Res més fàcil, si venia del mar, que dir-se
lògicament marinada ... ara el que no sé és com
li diuen quan bé de la muntanya ...
Per fi, després de dues hores i vint minuts de
caminada efectiva, al llarg d’aquests sis quilòmetres de costa, i havent superat un desnivell
acumulat de 620 metres, vàrem arribar on teníem el cotxes. Des d’aquí a l’aparcament de
Paulilles són poc més de 300 metres, però com
que el dia amenaçava pluja vàrem agafar els cotxes ... i no ens vàrem equivocar perquè, tot just
començàvem a desfer el paper de l’entrepà, va
començar a ploure i sort en vàrem tenir de poder
aixoplugar-nos en un cobert annex al museu que
teníem intenció de visitar ben dinat.
Vàrem acabar de dinar i la pluja va remetre, o
sigui que, com fan els cargols, vàrem sortir del
nostre amagatall per, tot passejant entre els jardins -que foren del director d’aquest complex-,
arribar a tocar de mar, on unes maquetes ens
varen situar dins el seu context, per tal de fernos una idea del que va ser aquesta indústria
que ocupava una extensió de 32 hectàrees i que
va ser creada per l’enginyer suec Alfred Nobel,
l’any 1870, després que el ministeri francès, arran de la greu desfeta militar soferta per l’exèrcit de Napoleó III davant dels exèrcits prussians

de Bismarck, prengués la
decisió de crear una nova
i moderna fàbrica de dinamita allunyada el màxim
possible de les fronteres
amb Alemanya.
D’aquesta fàbrica, que va arribar a tenir prop de
400 treballadors, majoritàriament dones, i en la
qual es varen produir més d’una trentena d’accidents mortals, sortien enviaments de dinamita
a arreu del món, i que anaven des de la construcció del Canal de Panamà, passant Muroroa
- tristament famosa pel assaigs nuclears - fins a
la base espacial de Kourou.
Després que l’any 1984 fos clausurada, s’han
rehabilitat alguns edificis. En un d’ells vàrem poder veure l’exposició “El Sol, mites i realitats”, un
passeig per l’astre rei a través de les diferents
cultures, i en l’anomenada Casa del Paratge, on
vivia el director de la fàbrica, una altra sobre la
història de la fàbrica i el procés de fabricació
dels explosius.
En fi, poca cosa més em queda per explicar
d’aquesta sortida, només que a quarts de cinc
ens vàrem acomiadar ja fent propostes per l’excursió de l’any vinent.
Joan Anton Abellan
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Agermanament

C.E. Banyoles – C.E.Arcoresi
Com ja vàrem anunciar en l’anterior butlletí, l’any
vinent continuarem amb les activitats de l’agermanament entre el Centre Excursionista de Banyoles i el Club Escursionisti Arcoresi, d’Arcore
(Llombardia), que vàrem iniciar l’estiu passat,
amb gran satisfacció per a ambdues entitats.
Aquestes activitats necessiten una preparació
llarga i acurada: no s’hi val a improvisar.
Per tant, de moment, s’ha fixat una setmana del
proper estiu del 2013, en la qual els excursionistes banyolins ens desplaçarem a Itàlia, per gaudir al 100%, n’estem ben segurs, de les activitats
que ens hauran preparat els nostres bons amics
llombards.
Com que preveure les coses a tan llarg termini
és complicat, us volem anunciar les dates que ja
estan previstes: DEL 6 AL 14 DE JULIOL DEL
2013.
Fem aquest anunci amb temps, per tal que tots
aquells que estigueu interessats a participar en
aquest desplaçament us pugueu programar les
vacances de l’any vinent amb la suficient anticipació.
Sabem que falten mesos, però així serà més fàcil
tenir-ho present per si de cas.
Els nostres companys excursionistes d’Arcore
estan treballant ja en la programació, que us
anunciarem quan estigui més o menys definida,
així com la modalitat de desplaçament fins allà i
el cost previst per persona.
La regió llombarda és d’una gran bellesa paisatgística i té un patrimoni històrico-artístic de
primeríssima categoria. Estem ben segurs que hi
haurà preparades activitats per a tots els gustos:
excursions de muntanya de diferents graus de
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dificultat i visites turístiques per a aquells que no
vulguin cansar-se massa.
Per a tots aquells que vulgueu participar a les
caminades de muntanya, em permeto recordar-vos que serem als Alps italians, i això vol dir
que serà imprescindible la tramitació de les targetes federatives i assegurances d’accidents de
la categoria corresponent (enguany correspondria a una llicència del tipus “D”, amb habilitació
de la FEDME per a l’ús dels refugis internacionals). Tingueu-ho ben present quan demaneu
a la secretaria la targeta per a l’any 2013. Per a
aquesta mena de sortides no es tramiten llicències temporals.
A partir d’aquest moment ja us podeu pre-inscriure a la secretaria i anirem fent la llista d’interessats. Aquesta llista, com és lògic, es tancarà
uns mesos abans de la sortida, ja que s’hauran
de preveure les places a reservar, i naturalment
s’exigirà una paga i senyal a compte, com a garantia. L’import no està determinat de moment i
us l’anunciarem en el proper butlletí.
Per a qualsevol infomació addicional que us
convingui, podeu contactar amb mi, ja que la
junta del nostre Centre m’ha encomanat la coordinació de tot aquest enrenou.
Ens agradaria fer una bona colla.
Fins aviat.
Joan Surroca i Ortiz.

L’aplec i la nova imatge de
Sant Bernat de Menthon

troba en actiu. El passat dia 23 de novembre,
mossèn Enric Sala, rector del Santuari del Mont;
en Manel Alaià, membre del Patronat, i en Rafel
Cuenca, membre de la Junta del Centre Excursionista de Banyoles, vàrem anar a casa de l’artista Pere A.Martín, a veure la nova imatge rèplica
de l’espoliada. Molt gratament vàrem apreciar
els mèrits artístics de la peça, que de ben segur
requerí molt de temps de treball per part de l’artista. Ell havia, doncs, acabat la seva feina, però
ara ens tocava a nosaltres complir la nostra part,
que era pagar-li la quantitat convinguda.
Com poden comprendre, un treball d’aquesta
magnitud i finor no pot repercutir-se en un preu
reduït, però, malgrat que les hores invertides bé
li permetrien exigir un preu molt més elevat, l’artista i amic ens ha tractat amb generositat i ens
dóna tota classe de facilitats per al pagament.
Com ja vàrem comunicar en el butlletí del passat
trimestre, el dia 28 d’octubre del 2011 la imatge
del nostre patró Sant Bernat de Menthon, que
es venerava en el Santuari del Mont, va ser espoliada del seu altar. Aquesta imatge, tallada en
fusta per obra de l’escultor de Banyoles Pere
A.Martín, va ser una ofrena que el Centre Excursionista de Banyoles va fer el 31 de maig de
1953 arran d’una prometença per un accident
sense conseqüències a l’Aneto.
A resultes dels desperfectes soferts per un incendi causat per un ciri a l’altar on es venera,
l’escultura fou restaurada pel mateix autor i instaurada de bell nou al mateix lloc el 19 de setembre del 2004.
Per iniciativa del Patronat del Mont, es va decidir
encarregar una nova imatge tallada en fusta de
cedre al mateix artista, aprofitant que encara es

Tenim pocs diners recaptats en la col.lecta que
vàrem dur a terme durant l’Aplec de l’any passat, i la Junta del Centre Excursionista, encara
que no disposa de molts diners ja que està implicat en la restauració del Refugi de Sant Aniol,
va decidir fer una aportació, així com el Patronat
del Mont, que, també pressionat per la situació
econòmica actual i amb poca disponibilitat, ha
fet una aportació a l’obra. Ara, però, volem fer
una crida a tots els socis i amics del Santuari del
Mont que ens ajudin a sufragar aquesta despesa
inesperada, i anunciar que podeu fer les vostres
aportacions a la secretaria del Centre Excursionista o a través del Patronat de la Mare de Déu
del Mont.
Mentrestant el Centre Excursionista, juntament
amb Mossèn Enric Sala i el Patronat, ha decidit fixar la data del proper Aplec de Sant Bernat
al Mont el diumenge dia 17 de març de 2013.
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Aprofitarem aquesta avinentesa per instaurar
de nou la imatge del Sant i volem implicar, en
l’organització i col.laboració d’aquest Aplec, els
Centres Excursionistes d’Olot i Besalú , així com
el Centre Excursionista de Figueres i també les
Agrupacions d’Escoltes d’aquestes contrades,
ja que la Mare de Déu del Mont és la Reina de
l’Empordà, la Senyora de la Garrotxa i la Pubilla
del Pla de l’Estany.

Esperem que la iniciativa pugui quallar, i fer un
Aplec solemne i digne, amb la participació de
molts excursionistes en aquesta diada del seu
Sant Patró.
En aquest Butlletí trobareu un avenç detallat
dels actes d’aquest Aplec. Us hi esperem!
Rafel Cuenca i Juncà

Aplec de Sant Bernat de Menthon i
Reinstauració de la nova imatge al
Santuari del Mont
17 de Març de 2013
Dissabte 16 de Març
Trobada al Pla de Solls a partir de les 5h de la tarda, jocs infantils i cançons
populars

Diumenge 17 de Març
10.00 h Trobada al Pla de Solls dels diferents grups d’excursionistes que pujaran
des de Falgons i Beuda a peu i dels que pujaran amb cotxe.
Tot seguit i amb la nova imatge del Sant, pujada al Santuari del Mont.
11.30 h Inauguració de l’exposició i cartells dels Aplecs de Sant Bernat d’anys
enrere i una Taula d’Orientació de Ponent al padró.
11.45 h Rebuda de Sant Bernat a la porta del Santuari i benedicció de material de
muntanya, i cantada de goigs del Sant.
12.00 h Missa solemne a càrrec de mossèn Enric Sala, rector del Santuari i
cantada per la Coral “Les Veus del Cric de Riudellots de la Selva”
13.00 h A la mateixa Església, petit concert a càrrec de l’esmentada coral.
14.00 h Al Pla de Solls, dinar de germanor.
16.00 h Estirada de corda, jocs de cucanya i Cant dels Adéus.
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Manifest
Quan l’Alta Garrotxa va patir l’èxode dels seus habitants, sens dubte que es va perdre un sistema de
vida, un patrimoni humà, que ja mai tornarà a existir. Una autèntica tragèdia per a aquesta comarca
muntanyenca. Per contra, però, es va conservar un patrimoni paisatgístic de primer ordre i que va
merèixer la qualificació d’espai protegit. En el present, però, sembla ser que no es té massa en compte
aquesta protecció, almenys per segons quines coses. I si fa dècades ens vam quedar sense la gent,
ara ens podem quedar sense paisatge i sense camins vells. Recordem que l’Alta Garrotxa està qualificada com a EIN (Espai d’Interès Natural) i els camins tradicionals haurien d’estar protegits per les
normes urbanístiques dels Ajuntaments.
Aquesta terra de mala petja està patint agressions importants, sobretot per culpa de l’obertura de
noves pistes forestals que afecten el paisatge i els camins tradicionals. Per citar alguns exemples de
carreteres noves: Ribelles, Bocabartella, Principi, la Quera... En aquest manifest ens centrarem especialment a la pista de la Quera.

Manifest a favor dels camins
entorn de la Quera
La nova carretera a la Quera

Manifestem la nostra preocupació i desacord
envers l’obertura de la nova pista forestal fins
a la Quera. Per una banda, ha causat impacte
en un espai ben feréstec situat al cor de l’Alta
Garrotxa. I, a més a més, han quedat afectats
alguns camins del seu entorn, fet que també ens
preocupa ja que es tracta de camins vells i públics, que s’han utilitzat lliurement des de temps
immemorials. Aquest informe vol fer saber l’impacte sobre aquests camins i les nostres propostes per tal de trobar unes solucions que puguin
acceptar totes les parts implicades.
Camins entorn de la Quera

1. Camí de Sant Aniol a Talaixà passant pel
Salt de la Núvia i la Quera
-És el més important. Un dels pocs camins de
l’Alta Garrotxa que encara conserven mostres
de valor arquitectònic. Es tracta d’un camí pro-

tegit per les normes del municipi de Montagut i
Oix, com a bé d’interès local (Capítol V.Art.5.1).
A més, està homologat i senyalitzat com a Sender de Gran Recorregut (GR11) per la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya. El camí
passa per les ruïnes de la Quera, concretament
entre la casa i la pallissa.
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Els camins vells són patrimoni de tothom

camí, provinent del Salt de la Núvia cau a la nova
pista, la continuï uns 100 metres fins al seu final
on ja s’enllaça de nou amb el camí vell. Així ja no
es passarà pel mig del conjunt edificat.
-Defensem que aquests 100 metres de pista han
de ser declarats camí públic.

2-Camí del Puig a la Quera.
-Era un camí que, provinent de la casa del Puig,
arribava a la Quera per ponent i ben arran de la
casa (la Quera) connectava amb el camí del Salt
de la Núvia.
Efectes:
-Pràcticament ha estat esborrat per la nova carretera.
Propostes:
- Comprovar de recuperar petits trams de camí
que hagin quedat fora de la pista

Efectes:
-S’ha vist afectat i partit per l’arribada de la pista
a la casa de la Quera. A causa de moviments
de terres, algunes roques resten enmig del camí
(26-6-2012) i dificulten el pas. Fet que ha desorientat als excursionistes durant aquest estiu.
Proposta:
- Amb resignació acceptem que el camí no passi
entre la casa i la pallissa, sempre i quan la desviació sigui mínima.
-La nostra proposta de desviació és que: quan el
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-Defensem que es pugui circular a peu per la
nova carretera ja que ha substituït el camí vell.
-Així mateix, en arribar a la Quera, s’hauria de
poder enllaçar amb el camí del Salt de la Núvia per cada costat de la casa, sense passar-hi
pel mig, que és com ho fa el camí vell. Això vol
dir per encaminar cap a Talaixà o bé cap a Sant
Aniol.
Proposem aquestes desviacions:
- provinent del Puig, i per enllaçar amb el camí
del Salt de la Núvia, s’hauria de poder seguir el
tram de pista que travessa les feixes fins a l’arribada del camí del Salt de la Núvia. Aquesta op-

ció, a més de permetre l’accés cap a Sant Aniol,
també s’obté cap al camí de Coll Joell i Lleixa
Closa.
- provinent del Puig, i a peu de cingle a prop
de les feixes de la Quera, cal prendre un camí
existent, que deixa l’esmentat cingle a la dreta i
s’enfila uns pocs metres entre la Font de la Quera i la casa i enllaça amb el camí del Salt de
la Núvia poc després dels Empedrats. Aquesta
desviació, a més de permetre la direcció cap a
Talaixà, també dóna opció d’enfilar els camins
de les Terralleres (coll de la Torre) i el camí de
la Dolceia.

3. Altres camins afectats
Altres camins tradicionals s’han vist afectats en
el transcurs de la nova carretera de la Quera.
El creuament ha estat perpendicular i els efectes mínims. Tanmateix demanem que es compleixi el mateix article abans esmentat (Capítol
V.Art.5.1), on s’especifica que les noves pistes
forestals “hauran de respectar sempre els camins i vies existents, senyalant i arranjant les
seves entrades i sortides”.

4. Proposta d’actuacions en els ajuntaments afectats
Caldria que els ajuntaments iniciessin les actuacions de disciplina urbanística que la legislació
urbanística regula en ordre a la conservació dels
camins reconeguts com a tals en el planejament
corresponent.

En aquells casos en què no estiguin reconeguts
en el planejament però que estiguessin reflectits en el cadastre, que iniciessin, per a major
seguretat jurídica, els expedients de recuperació d’ofici de la possessió de camins de domini
públic, patrimonials i de l’ús públic de camins
privats, d’acord amb el procediment que regula
el reglament de patrimoni de les entitats locals.

AQUEST MANIFEST ES VA FER ARRIBAR
A LES SEGÜENTS ENTITATS
• Ajuntament de Montagut i Oix
• Consorci de l’Alta Garrotxa
• Consell Comarcal de la Garrotxa
• Generalitat de Catalunya
• Mitjans de comunicació

ENTITATS ADHERIDES
A AQUEST MANIFEST
• Centre Excursionista Olot
• Centre Excursionista Banyoles
• Amics de Sant Aniol d’Aguja
• Associació cultural “Terra Aspra” de Montagut
• Amics de l’Alta Garrotxa
• OVOXO Poble d’Oix
• GECA
• Centre Excursionista de Salt
• Centre Excursionista de Besalú
• En Ruta Girona
• Grup Excursionista Peu Alegre de Sant
Llorenç de Cerdans
• A tall particular: Joan Bruget i Riera

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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VII Travessia d’Olot a Banyoles
per Kim Agustí

El diumenge 18 de març de 2012, a un quart de
8 del matí, sortim de l’aparcament del Consum
(420 m.) disposats a fer una magnífica travessia,
setena edició de la d’Olot a Banyoles. Passem a
la riba dreta del Fluvià i al costat del pont agafem
el camí que s’enfila per la colada basàltica del
volcà de les Bisaroques. Voregem el camp de tir
i seguim cap a la font de la Salut, primera fita del
recorregut. Ens acostem a cal Pacient i allà agafem el camí de font Faja, ombrívol i força planer.
Deixem a l’esquerra diferents camins que baixen
al xalet de les Tries i el veïnat de Sant Cosme,
passem per les ruïnes de cal Vicari i seguim fins
a la font; hi fem una breu aturada, ben aprofitada per beure dels seus dos raigs. Més enllà de
font Faja el camí puja en llargs revolts. Deixem
de costat can Gralla i la Masó i arribem al veïnat
de la Trinitat de Batet. Alguns companys ens hi
esperen, tot fent el cafè; amb ells, la colla creix
fins als 63 excursionistes.

pendent corriol. Travessem els camins de Begudà a Santa Pau, seguim uns metres per la carretera, tornem al camí vell, voltem el puig d’en
Bardissa pel solell i continuem l’ascensió per la
pista que ressegueix l’antic traçat. Finalment tornem al camí, deixem a l’esquerra els de Begudà
i la Miana i assolim el cim de Sant Julià (907 m.).

En sortir de la Trinitat travessem l’altiplà volcànic
de Batet. Deixem a la dreta la Planella, el volcà
de Pujalós i Godomar i ens acostem a una altra
masia, el Pla. Més enllà encetem un suau descens, que ens porta a trobar el camí que puja de
Sant Cosme per Gramoners. Planegem per una
carretera habitualment fangosa, però que en
aquesta ocasió és pràcticament eixuta, i anem
al coll de Palomeres. Allà escollim la pista que
s’enfila al Puigsacreu (772 m.), cim coronat per
l’església dedicada a Sant Abdó i Sant Senén,
construcció popular del segle XV. Hi esmorzem,
tot contemplant un bonic panorama de Santa
Pau i la zona volcànica, per un costat, i de les
valls de Begudà i Bianya, per l’altre; galetes, cafès i gotes arrodoneixen l’àpat.

Sortim de Sant Julià per la carretera que hi dóna
accés, però aviat trenquem a l’esquerra, anem
al coll de Sant Martí i seguim pel camí cap al
coll Satrapa, magnífic mirador de la valleta dels
Arcs. Allà deixem els camins dels Agustins i de
Santa Pau i escollim el que careneja en direcció
llevant. Més enllà confluïm amb el camí que ve
de Plomers, passem per la font i seguim entre
dues planes de pastura fins a arribar a Pruan.

Des del cim baixem al coll de Boixeda per un
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Sant Julià del Mont fou un monestir benedictí,
documentat l’any 866. Dotze anys després va
ser incorporat al de Sant Esteve de Banyoles i
més tard fou convertit en una simple parròquia,
traslladada a la Miana els segles XIV o XV. L’església és una ruïnosa construcció d’estil romànic, d’una sola nau amb absis semicircular. La
torre campanar, ben restaurada i convertida en
un magnífic mirador, i la sagristia són afegits
posteriors. La casa de l’Ermità, abandonada fa
tres quarts de segle, també va ser reconstruïda.
El dia és esplèndid i convida a fer una plaent aturada, que aprofitem per fer la fotografia de grup.

Fa sis anys, en el curs de la segona travessia,
vam dinar a Pruan. En aquesta ocasió només
hi fem una aturada, suficient per comprovar els
efectes de l’accelerat procés de ruïna que pateix la casa. Tornem al caire travessant les seves
magnífiques planes, deixem la carretera que baixa al Sallent i agafem el camí carener, que ens
porta a una altra masia, can Serra Grivera. El pas

del temps és evident en la seva dominant cabanya. Més enllà baixem al collet de can Serra i el
coll de Cabaià, ens enfilem a un cim emboscat
i seguim cap al coll de Canyelles (501 m.), lloc
de pas del camí del Torn a la Miana. El pla de
les Bruixes és poc més endavant; trobem la seva
bassa eixuta, fet gairebé insòlit.
Des de la bassa de les Bruixes seguim pel corriol carener, molt ben estassat pels companys
de Banyoles i Mieres, cap al turó dels Vells (559
m.), el turó Vermell, la bassa d’en Camps, el pla
de Gòdua i la creu Montner, punt de pas de la
nova carretera del Torn a la Miana. La facilitat
d’accés fa possible que ens hi esperi un magnífic aperitiu; no en deixarem ni les engrunes.
Després del refrigeri continuem carena enllà.
Passem per coll Pany, ens enfilem al turó de la
Cadavall i seguim cap als Tres Turons. Aviat arribem a un xalió, magnífica balconada sobre la
vall del Ser i la rodalia del Torn; és el lloc ideal
per dinar. Fem l’àpat sota un cel ben gris, però
no caurà ni una sola gota de pluja.
Poc abans de les 4 de la tarda tornem al nostre
itinerari. Baixem al collet de can Daina, tramuntat pel camí de la Miana al molí de Roca, seguim
cap al turó de Planells i el collet de la Bassota,
per un corriol estassat enmig de veritables cortines d’aritjols, i anem al coll de Salom, lloc de pas
del camí de Besalú i el veïnat d’Ossinyà al Torn
i Mieres, que actualment forma part del GR-2.
Poc més enllà gaudim d’un bonic mirador de
la vall de Campmajor, amb el Puigsou de Rocacorba al fons. En una carena molt emboscada,
coberta d’alzinars i alguna pinosa, embardissada
a més no poder i fins a cert punt monòtona, gaudim de cadascuna d’aquestes balconades. Tota
aquesta contrada és anomenada Terra Santa per
la gent de Besalú.
Des del mirador seguim en suau ascensió cap
al serrat Gran, l’oratori de Sant Josep, encarat a

la vall del Ser, i el modest pi de Sant Josep (456
m.), abans de baixar al collet de Besalú, punt
per on el camí de Besalú al santuari del Collell
tramunta la carena. Deixem la pista que baixa
a ca n’Illa i continuem cap als Tres Termes i el
puig de ca n’Hortós (407 m.), darrer cim de la
llarga carena que hem seguit des de Sant Julià.
El corona la Creu Blanca, record d’una missió
del 1958. Torna a lluir el sol i fem una breu aturada en aquest magnífic mirador de les terres del
Pla de l’Estany, amb el Montgrí al fons.
Des del cim davallem pel fil de la serra fins a un
revolt de la pista que puja de ca n’Hortós. Un
fressat camí ens porta a trobar una altra pista,
que seguim cap a l’emboscat pla de les Bruixes i
el clot de la Vídua. Més enllà baixem a les planes
de conreu i voltem per sota de ca l’Aulina, per
cercar el pont sobre el riu Ser en el punt més
baix de tota la travessia (135 m.). A l’altre marge trobem la carretera de ca n’Illa, prou ampla
però sense asfaltar. La seguim cap a l’esquerra i
anem als peus d’una altra gran masia, Gatielles.
Allà agafem un camí carreter que puja a Serinyà
en llargs revolts, deixant la carretera principal a
l’esquerra. Finalment la travessem per un petit
túnel i entrem al poble (192 m.).
Era previst fer una passejada pels carrers de Serinyà, amb visita a l’església parroquial dedicada
a Sant Andreu, edifici d’estil romànic de la primera meitat del segle XII, de molt bella factura.
Massa tard! Són tres quarts de 7 i tothom enfila
el camí que voreja el Serinyadell en direcció a la
font d’en Vila i el parc de les Coves. Més enllà
seguim el vell camí ral d’Olot a Banyoles, que
ens porta a un antic hostal, el Mas, i al roure de
la Creu. Travessem la variant de Banyoles per un
pont i ens encaminem cap a l’església d’Usall,
però encara ens queden uns minuts de llum de
dia per visitar el bullidor de Mossoga, completament eixut després de la llarga sequera.
L’església de Sant Cristòfol d’Usall és una consNúm. 449 11

trucció d’estil romànic dels segles XII-XIII. La
deixem de costat i seguim pels carrers del veïnat
fins a trobar la carretera d’Esponellà. Encara ens
queden prou ganes de caminar com per pujar
al puig de Sant Martirià, a les enfosques, i així
poder gaudir d’un magnífic mirador sobre l’enllumenat de Banyoles. Encetem la darrera baixada, passem de llarg del cementiri i arribem a
la Draga (171 m.) a les 8 tocades. Un any més
hem completat una magnífica travessia, en bona
companyia i, en aquesta edició, amb els peus
eixuts. L’any que ve hi tornarem!

Horaris de la travessia
D’Olot a font Faja, Sant Abdó i Sant Senén i
Sant Julià del Mont......................... 2h 38 min.
De Sant Julià a Pruan, el coll de Canyelles i
creu Montner.................................. 2h 10 min.
De creu Montner al coll de Salom, Sant Josep i
el puig de ca n’Hortós..................... 1h 44 min.
Del puig de ca n’Hortós a Serinyà.... 1h 11 min.
De Serinyà a Sant Cristòfol.............. 1h 16 min.
d’Usall i Banyoles
Total................................................8h 59 min.
Recorregut.............................................36 km.

Termes municipals d’Olot, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Sant Ferriol, Sant Miquel de Campmajor,
Serinyà, Porqueres i Banyoles.
Bibliografia * Catalunya Romànica, volum V. Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991

La collassa a StJulià del Mont
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Sant Aniol d’Aguja

Ajuda’ns a reconstruir el refugi!!
Fem possible la primera fase de les obres
Fes-te mecenes! Fes-te amic-col·laborador!

ANTICIPACIONS:

Estan pensades per finançar les obres
* aportacions de particulars: de 50 o 100 euros. Tindran dret
a 5 nits i 10 nits de refugi, respectivament.

Posa el teu nom al futur refugi
*aportacions de particulars: a partir de 150 euros. Tindran dret
a 15 nits de refugi i es posarà el nom de l’aportador en una
sala del refugi.
*aportacions de família: a partir de 200 euros. Tindran dret a
20 nits individuals i es posarà el nom de la família en una sala
del refugi.
*aportacions de petits comerciants, empreses o entitats : a
partir de 300 euros. Tindran dret a 30 nits individuals i es posarà el nom de l’entitat o comerç en una sala del refugi.
*aportacions d’empreses: a partir de 900 euros. Tindran dret
a 90 nits individuals i es posarà el nom de l’empresa en una
sala del refugi.
*Es lliurarà un diploma acreditatiu per a cada aportació.
*En el web oficial de la nostra entitat hi figura, de manera permanent, la llista de Mecenes i la llista d’ Amics-col·laboradors.

Amics - col·laboradors
*Aportacions de particulars o entitats: mínim 10 euros cada
any. Tenen dret a una nit de refugi per cada 10 euros d’aportació. Si amb el pas dels anys s’arriba a la quantitat de 150 euros
també es posarà el nom en una sala del refugi. També diploma
a partir de 50 euros.

Jornades o camps de treball
També podeu col·laborar participant a les jornades de treball
que s’organitzen periòdicament. Consulteu web o aquest mateix butlletí.

Ajuda’ns a
salvar Sant
Aniol !!!
Posa el teu
nom al
refugi!!!
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Sant Aniol:

qui dies passa anys empeny!!!
Reprenc el fil del meu escrit que es va publicar
en el passat butlletí. Això vol dir que us continuaré parlant de la intenció de començar les obres,
a la primavera de 2013, al vell refugi de Sant
Aniol. També de com evoluciona tot plegat i què
s’ha fet aquests últims mesos.

Helicòptering!
Tal i com us explicava, doncs, el transport de
material a l’esquena ja és una activitat habitual
en les jornades de treball que tenim programades. En els últims mesos hi hem pujat sacs de
ciment, taulons de ferro per a la bastida, creueres de seguretat i també molta greda. El passat
mes de novembre pujàvem pel camí de la riera
més de 20 voluntaris carregats quan un helicòpter va sobrevolar la zona. Volava baix i vam poder
ironitzar que s’havia apuntat a fer helicòptering.
Però no va ser així, “l’ocell de ferro” semblava
que ens atalaiava com si li fóssim una competència. Vosaltres ho enteneu? Nosaltres no. Vam
esforçar-nos a no veure’l i a estar per la feina
que prou atenció demanava. I sinó que ho diguin

al company del Centpeus (un grup excursionista
que col·labora habitualment amb nosaltres) que
va caure ben llarg, ell i el sac de ciment que duia
a la motxilla, a dins el riu, a la passera del Citró.

Tanca delimitadora
Part d’aquests materials esmentats van servir
per instal·lar una tanca cinegètica entorn del refugi. Va ser durant el mes d’octubre i fou una
col·laboració mútua de la nostra entitat i l’Ajuntament de Montagut i Oix. Nosaltres vam pujar
tot el necessari i vam tallar pals de castanyer de
l’entorn. La brigada de l’ajuntament hi va treballar durant uns dies. Aquesta tanca és perquè la
gent no s’hi acosti i així evitar que pugui prendre
mal. Recordem que el vell edifici es troba en perill d’esfondrament.

Tanca delimitadora a l’entorn del refugi

Porta de ferro
Els joves s’engresquen a fer helicòptering!!
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La brigada de l’ajuntament també va aprofitar
per col·locar una porta de ferro a l’entrada de

Sant Aniol d’Aguja
l’edifici annex de llevant, que es coneix com el
refugi lliure. Aquesta porta també es va pujar
a coll pel mateix camí. Va ser una pujada molt
dura que va demanar més d’un repòs. Així m’ho
han dit el grup de beneits que la van carregar a
mitjans setembre. Us ben asseguro que encara reneguen ferros (ja mai tan ben dit!) i claus.
Aquesta porta, la va fabricar voluntàriament un
ferrer i company de Montagut: en Joan Sagué i
Abel, a qui volem agrair, des d’aquestes ratlles,
la seva valuosa col·laboració. Gràcies a la porta
podem tenir un espai tancat on ja es va guardant tot el material que arriba. Així mateix, també va fer una reixa tipus porta, que s’ha col·locat
a l’entrada del passadís per anar a la cova del
Sant. Estic parlant, ara, de dins de l’ermita.

Parets de pedra seca
Una altra tasca que s’ha avançat durant aquesta
tardor ha estat la reconstrucció de petits trams
de parets de pedra seca a l’entorn dels prats de
la font. Una feina molt entretinguda i prou feixuga, però que es fa amb molt bona voluntat.
Recuperar aquests trossos de parets, que el pas
del temps ha derruït, també dóna molta satisfacció ja que es recupera un petit paisatge que
van esculpir els avantpassats, que necessitaven
aquestes terres per al cultiu.
Pel mateix sistema de pedra a pedra, s’estan refent els graons del pujant a la dreta de la font.

Mecenes
En aquest mateix butlletí veureu un esquema on
es fa campanya i s’informa de les maneres de
col·laborar amb el projecte: “ PER UN REFUGI
AMB COS I ÀNIMA” .
La principal novetat, a part de fer-se Amic-col·
laborador o venir a participar a les jornades de
treball, és la proposta per fer-se mecenes. Això

vol dir fer unes aportacions úniques i rebre alguna cosa a canvi. Està pensat per poder finançar
les primeres obres. No ens inventem res nou. És
un sistema habitual a internet. Entitats que presenten projectes ben diversos per tal de recaptar
fons i fer-los possibles. Nosaltres, la idea l’hem
treta del companys més veterans perquè sempre
ens han explicat que, quan es va dur a terme la
primera rehabilitació del refugi, ara fa seixanta
anys, ja es va realitzar una campanya semblant
que, per cert, va tenir molt d’èxit.
Llegiu-vos, doncs, la nostra proposta i animeu-vos a col·laborar.

Perquè no caigui!!!
Aconseguir els diners per aquesta primera fase
que es pot anomenar “PERQUÈ NO CAIGUI!!”,
no serà pas fàcil. I pujar tot el material a l’esquena tampoc. Però hem d’estar convençuts que
es pot aconseguir. No és pas impossible ni molt
menys. Això sí, ens caldrà esforç i molt bona
voluntat. Hem de demostrar que som capaços
d’assolir aquesta fita. Això sol farà que molta
més gent s’afegeixi en properes actuacions.
De ben segur que un altre dia, quan el refugi
estigui en ple funcionament, hi haurà un record i
un reconeixement per a totes aquelles persones
voluntàries que, ara, quan costa més començar
i apostar pel refugi, hauran sabut dir sí, això és
un projecte que val la pena i vull participar-hi i
sempre podré dir que jo hi era des del començament.
El camí cap a les obres és dur però clar. Si volem
salvar el refugi, hem de fer aquest camí. El nostre pas no té aturador. La qüestió està en qui s’hi
afegeix , en qui sap reconèixer que, fer aquest
camí, és més una oportunitat que no pas una
impossibilitat.
Afegiu-vos als Amics de Sant Aniol!!!
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Sant Aniol d’Aguja
de l’edifici annex de llevant. Pensareu, tant d’esforç per només arribar aquí!!!. Encara no tindrem
un refugi com cal?
És veritat, és així... però l’haurem salvat!! I si el
salvem, mantindrem la possibilitat d’anar executant fases fins a acabar-lo.

Alguns Amics de St Aniol , el dia de l’Assemblea

Qui dies passa, anys
empeny!
Vull recordar que la fase “Perquè no caigui!!”
consisteix a treure perill de l’edifici, construir el
congreny perimetral a sobre les parets de l’estructura i fer la teulada, de 40 metres quadrats,

Amics i amigues, no us desanimeu, pensem en
el dia a dia, en la satisfacció que es guanya en
les jornades de treball. Pensem que després de
l’1 ve el 2. I així, de manera successiva, les fases
a realitzar s’entrellaçaran i d’aquí a un anys podrà ser un somni fet realitat.
Ens cal estar convençuts que ens trobem en el
moment més difícil de tots els que hauran de
venir. Ens cal una fe cega, en nosaltres mateixos
i en Sant Aniol.
Tingueu-ho present: “QUI DIES PASSA, ANYS
EMPENY!”
Endavant!
Quim Oliver Tarradas “xari”

Nous amics i amigues de Sant Aniol
Carrillo Badosa Inès

Pairó Drudis Ignasi

Cuerda Quintana Antoni

Pardo Jimenez Amàlia

Duran Ametller Joaquim

Pineda Torrent Elvira

Falgàs Gubau Mº Teresa

Sargatal Vicens Jordi

Ganges Botey Rosa

Torrent Puig Marià

Girones Domenech Albert

Xarles Roura Josep

Juan Oliveras Jose

Prat Julià Manel

Mir Verdaguer Agustí

Pèlachs Farcy Sebastià

Oliver Vileta Jaume
Recordem per ser amic-col·laborador de Sant Aniol es proposa una quota mínima de 10 euros a l’any.
Si us interessa participar en el nostres projecte de rehabilitació del refugi de Sant Aniol poseu-vos en
contacte: C.E.Banyoles 972575212. O BÉ: amicsdesantanioldaguja@gmail.com
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Primer pessebre al Puig Sistra
de la secció de Veterans i gent tranquil·la del C.E.B.
Malgrat la neu i el fred semblava que podien dificultar la sortida programada pel passat diumenge 2 de desembre, finalment ens va acompanyar un temps esplèndid i varem poder col·locar
aquest primer pessebre al Puig Sistra (1985
mestres al Pirineus Gironí).
Així doncs, a les 8h del matí sortírem de Correus, talment havíem previst. Érem set persones
i dues persones més d’Olot, la Llucieta i el seu
marit, que ens esperaven a Molló; per tant nou
persones en total: la Neus, en Tomàs, la Maria,
en Miquel i l’Antònia, la Pegui, els dos d’Olot i
en Rafel. Varem arribar a les 9 h i poc a Molló i
varem anar a prendre un cafè calent al Bar de
Can Bertran, ja que feia fred, però menys que a
la Vall de Bianya i a Camprodon.
Tot seguit varem anar amb cotxe fins a les últimes cases de “Can Gasiot” i agafàrem el GR-11
fins a l’oratori de Santa Magdalena. No cal dir
que la vista era impressionant, amb el Canigó
al davant, a un extrem l’Alta Garrotxa, Coma Negra, Besagoda, Bastrecà, Mare de Déu del Mont,
a darrera Serracabellera, Puigsacalm, al fons el
Montseny, i a l’altre costat el Taga, Balandrau, la
Serralada de Vall Ter, Costabona, formidable, el
camí sobre una catifa verda, i després del “Bot
d’en Moi” ens aturem a esmorzar al sol però
resguardats per una pineda als peus del Puig
Moscós (1725 metres). Havent passat una hora
i mitja de caminada ja som a dalt d’aquest cim
que ens ofereix un paisatge corprenedor, i a davant nostra s’alça el Puig Sistra que ens espera
tot dient “jo també vull tenir un Pessebre”. El
vent fred ens empeny cap a la serralada de “la
Fembra Morta”, el sol brilla amb tot el seu esplendor, la vista no pot copsar tota la grandesa
del paisatge i això ens encoratja a seguir ca-

minar. Trobem algun bloc amb neu acumulada,
ens enfonsem però poc tros, són arraconades
a on el vent ha acumulat la neu. Arribem al peu
del nostre destí i a la 1h de la tarda ja som al
cim, hem esmerçat tres hores per atènyer-lo.
Aquí, més que en cap altra banda d’on hàgim
estat, tenim una vista que captiva els sentits, la
més bonica del Pirineus Gironí he defensat sempre, i per això sempre m’ha estranyat que tants
pocs excursionistes coneguin aquest bellíssim
paratge, aquest cim als peus del Costabona. Fa
un fred glacial i ens apressem a desembalar el
pessebre, magnífica obra dels companys del
Taller de Ceràmica del C.E.B. El col·loquem ven
cimentat i envoltat de pedres a sota d’un pi avet,
amb una cantada de Nadales, les preceptives
fotografies testimonials del grup junt al Pessebre. Són ja dos quarts de 2 i baixem per sota el
cim a on dinem arrecerats. Emprenem el camí
de tronada i a dos quarts de 5 arribem a Molló,
contents després d’una sortida inoblidable.
Rafel cuenca i juncà
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Primera sortida
de la secció de Veterans i gent tranquil·la del C.E.B.
El passat dia 10 de Novembre a les 8h del matí
varem sortir de Correus per anar fins al Coll de
Bracons, i des d’allà pujar al Puigsacalm. Erem
10 persones : en Rafel, en Jeroni, l’Elisabet, la
Rosa, l’Eduard, la Paquita i en Jordi, la Neus i en
Tomàs i la Maria.
A les 9h, quan sortíem de l’esmentat Coll i després d’una petita grimpada agafem el camí que
amb dues hores ens portaria al cim
El temps era inestable i el més molest era l’espessa boira que ens va acompanyar fins a dalt,
aquest camí és molt agradable, ben fresat i les
diverses tonalitats de les fulles dels arbres en
aquesta època de tardor és un dels espectacles
més suggerents d’aquesta contrada.
Degut al temps humit i a les darreres pluges el
recorregit era molt enfangat fins a la Font Tornadissa a on varem arribar en poc més d’una
hora. Per sort, a diferència de temps enredera,
aquesta vegada la font rajava, cosa que varem
agrair per poder omplir les cantimplores, beure i
fer un primer mos.

Varem deixar ja els arbres enredera i seguint el
camí arribem a la collada tot seguint el filat pel
bestiar fins arribar a una porta de xarxa metàl.
lica que ens permet traspassar fins al peu del
Puigsacalm. Allí una creu ens recorda el lloc on
fa 31 anys en una excursió familiar va morir de
manera sobtada el soci del C.E.B. i bon amic
Xavier Turró. Malgrat tot el temps passat, recordo com si fos ara que era el vocal de l’esmentada excursió , i a la vigília, el dissabte va venir
el matrimoni, en Xavier i la Maria, per dir-me
que volien venir a la sortida al Puigsacalm i si
els podria portar amb el meu cotxe, aleshores
tenia un Land Rover i per tant hi cabíem tots.
El diumenge tal com estava previst varem sortir
de Correus i varem anar fins el Coll de Bracons
, varem entrar al camí i tot va anar bé fins a l’últim tram en què vaig esperar al matrimoni Turrò.
Anava tot davant, darrera meu en Xavier i la seva
muller el seguia, i de sobte la Maria em va cridar
perquè el seu marit s’havia desplomat. En un
primer moment varem pensar que era només un
desmai, però resultà ser quelcom més seriós , la
mort sobtada. Un grup d’Excursionistes del Centre Moral i Cultural del Poble Nou de Barcelona
ens van ajudar de forma ben eficaç: van baixar
amb moltes dificultats fins al coll de Bracons a
on ens esperava el seu germà, que era el metge
de Sant Esteve d’en Bas. Vaig fer-ne un article al
Butlletí del C.E.B. amb el títol de “Morí allà a on
l’hi agradà viure”
Continuant amb el relat de la nostra recent excursió; varem seguir fins al cim amb una boira
espessa que no ens deixava veure absolutament
res i com que encara era aviat varem decidir
anar fins a Santa Magdalena i quan ja érem a
prop el temps va aclarir una mica i decidírem tot
improvisant recular i pujar novament al cim per
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veure el paisatge. Arribant de bell antuvi al cim,
ens va fer esfereir la quantitat de gent aplegada ,
amb la boira anant i venint intermitentment, però
que a fi de comptes ens va permetre un xic de
contemplació de les vistes.
Tot retornant ens varem parar a dinar sobre la
Font Tornadissa. El dia s’havia aclarit finalment i
per tant el gaudi del paisatge fou un bon incen-

tiu, en el que fou un dels menjadors més bonics
de la muntanya.
Eren ja les tres tocades i amb els dies ara ja més
curts varem reprendre el camí cap a casa tranquil.lament i arribant al Coll de Bracons, a on
teníem els cotxes, a les 5h de la tarda. Ens acomiadàrem perquè essent com era aviat cadascú
va tornar al seu aire.

Les nostres seccions
Secció
excursionisme
clàssic i Amics
de Sant Aniol
d’Aguja
GENER
Dissabte 12

SISENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE TREBALL A
SANT ANIOL
A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Es faran els preparatius i es marxarà a 2/4
de 8 cap a la Muntada. Col·labora i fes de traginer! 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. Pots com-

binar de fer un viatge a l’horari que més et vagi
bé. Contacteu: Quim Oliver “xari” i Pitu Ribas

Diumenge 20

DE BANYOLES A LA FRANJA DE
PONENT
5a etapa: de la Vola a Borgonyà.
Una altra etapa més d’aquesta llarga travessia,
que d’aquí a uns anys ens ha de portar a la riba
dreta de la Noguera Ribagorçana. Recordem
que el nostre camí, en línies generals, està orientat sempre cap a on s’amaga el sol.
Projecte conjunt: Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.
Itinerari: aquesta etapa ens endinsarà definitivament a la comarca d’Osona, deixant ja, molt
enrere, la Garrotxa. Tindreu més detalls del recorregut quan s’acosti la data, però a grans trets
direm que se surt de la Vola, es pujarà a l’emblemàtic Santuari de Bellmunt i arribarem fins a
Borgonyà, una població a la riba dreta del Ter.
Vocal: Ramon Freixes
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Cal apuntar-vos a la secretaria del Centre fent
efectiu l’import de l’autocar. Gràcies.

de sorra, ja mai tan ben dit (ja ho veureu!!!).

FEBRER

Contacteu: Quim Oliver “xari” i Pitu Ribas

Dissabte 9

TRESC FINS A UN ASADO
El company Francisco Vargas, fidel company
d’excursió, ens explica sovint com són les muntanyes, la gent i els costums del seu país d’origen: Argentina. Ha arribat l’hora de posar a la
pràctica un exemple gastronòmic a les nostres
terres: un asado.
Però, és clar, un tiberi d’aquestes característiques es posarà molt més bé després d’una caminada pels camins més amagats de Rocacorba
(aquesta vegada no estassarem!! No us preocupeu!). L’itinerari transcorrerà entre la riera de
Rocacorba i la carena delimitadora de la vall del
Llémena. Vocal: Quim Oliver “xari”
S’admet la possibilitat de només venir a la caminada. Així mateix, venir directament al dinar.
El dinar tindrà lloc a les dependències del Santuari de Rocacorba. Preu: 15 euros. Places limitades!! Apunteu-vos a secretaria com a molt tard
el dia 6 de febrer. Gràcies.

Diumenge 10

SETENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE TREBALL A
SANT ANIOL
A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Es faran els preparatius i es marxarà a 2/4
de 8 cap a la Muntada. Ja ho sabeu, es tracta de
fer camí com les formigues. Una feina constant
i sense aturador. Cadascú porta el pes que pot
o que li és còmode. La qüestió és aportar un gra
20 Centre Excursionista de Banyoles

Vine a fer la competència als helicòpters a Sant
Aniol!! Gràcies!

Dissabte 16

FESTA PER SANT ANIOL A CAMÓS
Una festa pensada per a recaptar fons per Sant
Aniol d’Aguja. Hi ha previst el començament de
les obres a la primavera i ens calen diners.
Dinar popular. Menú principal 15 euros (amanida+ arròs + botifarra + postres + pa, vi i aigua) i
10 euros menú infantil (amanida + macarrons +
postres). Havent dinat la idea és fer quelcom per
a la mainada i després un petit concert de tarda
vespre. Però tot això es determinarà en programes a part, quan faltin poques setmanes.
Per comprar els tiquets del dinar heu d’anar a la
secretaria del Centre Excursionista de Banyoles.
Organitzat per “Tenim Poca Feina” i “Amics de
Sant Aniol d’Aguja”

Diumenge 24

PER ON COMENÇA O ACABA L’ALTA
GARROTXA
Ja és tradicional que els companys de Besalú,
en Quim Roura i en Josep Gómez, ens preparin una excursió. Enguany ens presenten un
itinerari que ens ha de portar cap a llevant de
l’Alta Garrotxa. En paraules de Vayreda: “...on a
l’entrada o a la sortida de la muntanyosa Garrotxa...”. Es tracta d’una caminada pel costat de
Terrades i Sant Llorenç de la Muga.
Itinerari: Terrades- Sant Llorenç de la Muga- Ermita de Sant Jordi- Ermita de Santa MagdalenaTerrades. Guies: Quim Roura i Josep Gómez.

MARÇ

d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de
Mieres.

Diumenge 3

Aquesta és la tornada de la quarta volta de les
travessies d’Olot a Banyoles i viceversa. Sempre
procurant que l’itinerari sigui el màxim de diferent a edicions anteriors. Recordem que es tracta d’una caminada molt llarga.Cal estar entrenat.
Hores efectives de marxa: 8 h 30 min.

XVI CAMINADA POPULAR DE
MONTAGUT
Un any més, us anunciem aquesta caminada
popular organitzada pels companys de l’Associació Terra Aspra, de Montagut. Es tracta d’una
sortida de tipus matinal. Recordem que compta
amb diferents punts d’ avituallament, entre els
quals hi ha un bon esmorzar. Els interessats
passeu per secretaria durant la setmana anterior
perquè tindrem la programació més detallada.
Aquest any l’itinerari ens pujarà a Santa Bàrbara
de Pruneres.

Dissabte 9

VUITENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE TREBALL A
SANT ANIOL
Vinga va! Que els dies ja s’allarguen i podrem fer
més feina!
A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Es faran els preparatius i es marxarà a 2/4
de 8 cap a la Muntada. Col·labora i fes de traginer!. Puja el que bonament puguis. El teu gra de
sorra és important! Si no pots tot el dia, no passa
res. Pots combinar de fer un viatge a l’horari que
més et vagi bé. Contacteu: Quim Oliver “xari” i
Pitu Ribas.
Vinga va! Que els dies ja s’allarguen i podrem fer
més feina!

Diumenge 1O

VIII TRAVESSIA DE BANYOLES-OLOT
o viceversa
Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot,
Centre Excursionista de Banyoles i l’Associació

Itinerari: Banyoles(la Draga)-Sant Miquel Sesvinyes- Ca n’Illa- Brunyoles- Loreto- El Torn- El
Sallent- Can Batlle- Carrer de Can Mascou- Les
Forques- Can Serra- Sant Cristòfol les Fonts- Olot
(Parc de les Mores). Vocals: Joan Pontacq- Kim
Agustí- Quim Oliver “xari”.
Aviseu amb antelació per poder fer la reserva
d’autocar.Com a molt tard el dimecres dia 6 de
març. Cal fer la inscripció a la secretaria del Centre. Gràcies!

Secció colla de
pa sucat amb oli
GENER
Diumenge 20

De Santa Margarida fins a cala
Montjoi
Fa dos mesos que no anem a la Costa Brava;
reprenem, doncs, la nostra ruta: aquest mes anirem de Santa Margarida fins a cala Montjoi.
Podem dividir el camí en dues parts ben diferents. La primera, molt urbana, ens farà resseguir el passeig marítim de Santa Margarida i el
de Roses; passarem a tocar el port i farem camí
cap a cala Canyelles Petites i l’Almadrava. La segona part ens portarà a la Punta Falconera i, per
cales i penya-segats, arribarem a cala Montjoi.
Núm. 449 21

El dinar serà de carmanyola.
Hora de sortida: a les 9 del matí, des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a 2/4 de 9, a Fontajau.

FEBRER
Diumenge 17

De cala Montjoi fins a cala
Jóncols
La sortida d’aquest mes és curta i molt bonica:
de cala Montjoi fins a cala Jóncols. L’hem fet
curta per poder dedicar un temps a conèixer el
cap Norfeu.
Hora de sortida; a les 9, des de l’aparcament
dels supermercats, a Banyoles. Els quin vinguin
des de Girona, a 2/4 de 9, a Fontajau.

MARÇ
Diumenge 17

Secció sortides
matinals
“Conèixer El Pla de l’Estany”
(En col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles)

13 de gener de 2013

Falgons
En la sortida d’aquest mes anirem a Falgons per
visitar l’església parroquial de Sant Vicenç, una
arquitectura que té els seus orígens en l’època
romànica del s. XII, tot i que en segles posteriors,
al s. XVIII, ha tingut importants reformes. A tocar
de l’església veurem la font del Cassos que té els
seus inicis al s.XIV i que raja de forma abundant.
Tindrem l’oportunitat de poder accedir i visitar
l’interior del castell de Falgons, una construcció
del s.XIII encara que ha tingut importants reformes. El castell va pertànyer a la família Cartellà,
un cognom amb una presència rellevant en fets
històrics de la nostra comarca.

De Roses fins a Cadaqués i
Portlligat

10 de febrer de 2013

Aquest mes tenim un xic de desnivell -250 m- ja
que hem de saltar des de la banda de les cales
de Roses fins a Cadaqués i Portlligat.

Veurem l’arca o dolmen de Pujarnol i d’aquest
nucli visitarem l’església de Sant Cebrià i la torre
de Pujarnol. Podrem accedir a visitar Can Vila,
una casa del s.XV-XVII amb una gran càrrega
històrica i que el 1808-1809 patí els efectes de
la guerra del Francès.

El camí arrenca a zero metres sobre el nivell del
mar, a cala Jóncols, s’enfila fins al coll de Sa
Cruïlla; resseguirem el camí que passa per Sa
Planassa i el far de Calanans. D’aquí a Cadaqués
i Portlligat és una passejada.
Hora de sortida: a les 9 a Banyoles, des de la
zona dels aparcaments dels supermercats. A 2/4
de 9 els qui surtin des de Girona, a Fontajau.
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Pujarnol

10 de març de 2013

Palol de Revardit
Visitarem el nucli principal de Palol de Revardit,
amb el castell acabat de restaurar i que té els
orígens al s. XI. Conserva una torre circular des

de la primera època, i una torre de planta quadrada que correspondria al s. XIV-XVI. Veurem
l’església de Sant Miquel i l’Ajuntament de Palol.
• No es necessita inscripció prèvia.

mita i al Castell. Cal portar dinar.
Sortida: 9h del matí de Correus
Vocal: Rafel Cuenca; Tel: 629 350 631
e-mail: artcopigest@gmail.com

• Sortida des de Correus a les 9,15 del matí.
Nota: Aquesta informació és només orientativa
per aquest butlletí trimestral. Poden haver-hi
variacions que comuniquem sempre uns dies
abans a totes les persones que ens han facilitat el seu correu electrònic per aquesta finalitat
concreta.

MARÇ
Diumenge 17

EXCURSIÓ A LA MARE DE DÉU DEL
MONT
Amb motiu de l’Aplec de Sant Bernat de Menthon (patró dels excursionistes).
Anirem amb cotxe fins al Pla de Solls, i des d’allà
a peu fins al Santuari, on a les 12h del migdia hi
haurà la missa amb motiu de la reinstauració de
la nova imatge de sant Bernat .

GENER
Diumenge 20

EXCURSIÓ A SANT ONOFRE
Des de Palau-saverdera pujarem a l’ermita de
Sant Onofre i des d’allà ens arribarem fins a Sant
Pere de Roda, on dinarem -si es vol- al restaurant del Monestir (en aquest cas tindríem l’entrada inclosa al recinte).
Sortida: a les 8h del matí de Correus
Vocal: Rafel Cuenca; Tel: 629 350 631
e-mail: artcopigest@gmail.com

Tornarem a peu fins al Pla de Solls, on hi haurà
una arrossada de germanor.
Sortida: a les 9h del matí de Correus
Vocal: Rafel Cuenca; Tel: 629 350 631
e-mail: artcopigest@gmail.com

Secció d’aplecs
i acampades
22 de desembre 2012
A la Plana de Riu per fer de camp base als” vibacaires” del Bassegoda i el que comporta.

FEBRER
Diumenge 17

EXCURSIÓ A FINESTRES

17 de març 2013
Aplec de Sant Bernat de Menthon al Santuari de
la Mare de Déu del Mont.

Anirem fins als Sayols i des d’allà pujarem a l’erNúm. 449 23

19 de maig 2013
Aplec de Sant Aniol d’Aguja, on col.laborem amb
els Amics de St. Aniol en l’organització del que
seria gairebé una Festa Major.

20 de juny 2013
Anada a buscar la Flama del Canigó.

23 de juny 2013
Arribada de la Flama al Puig de Sant Martirià.
Petit refrigeri i entrega de la flama als diferents
municipis de la comarca.

27 de setembre 2013
Sant Patllari, aplec tradicional amb sardanes de
caset i possibilitat d’arrossada.

10 de novembre 2013
St. Quirze i Santa Julita de Merlant. A causa de
l’interès repetitiu dels veïns i l’Ajuntament de
Porqueres es pot provar de recuperar aquest
aplec. Seria, en tot cas, una modesta festa tipus
Sant Patllari amb la finalitat de reintroduir-la al
nostre calendari d’Aplecs.
Amb tot això, la Secció d’Aplecs us convida a
participar en tots aquests esdeveniments. Per
qualsevol dubte posar-vos en contacte amb la
Secretaria.
Lluís Juan Garganta

Vocal d’Aplecs
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ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Tot repassant la documentació del Centre Excursionista de Banyoles, trobo el programa de
la inauguració de la nostra Escola de Belles Arts
juntament amb algunes fotografies amb els primers alumnes dibuixant. Era el 6 d’octubre de
1980, temps difícils per ser els inicis, però que
ara, després de tants anys, ens gratifica veure la
nostra Escola consolidada i amb un nivell pedagògic plenament competitiu, com es demostra
en les diferents exposicions de treballs que es
van fent darrerament. Tal com estava previst, es
varen iniciar les classes de dibuix i pintura el 1er.
d’octubre, amb una inscripció màxima d’alumnes, i el dia 3 es va començar el taller de ceràmica amb una molt bona assistència. Durant els
dies de la Festa Major, la tradicional exposició de
treballs de l’Escola s’ha situat al corredor d’entrada del taller de ceràmica, una bonica obra
que els alumnes ceramistes varen crear amb
motiu del 30è aniversari de la nostra Escola. Ara
s’espera que durant la segona setmana del mes
de gener comenci el “Curs d’iniciació al Bonsai”,
i durant la primera de febrer el “Taller de Perfeccionament” .
Seguidament, i a partir del primer dijous d’abril
del 2013, s’inaugurarà el 15è “Clics de Fotografia”.
Cal assenyalar també que la secció de Fotografia
ha convocat el Concurs de Fotografia d’Esports
de Muntanya - XX PIOLET DE PLATA, els detalls
del qual els trobareu en un tríptic que se us enviarà en el darrer butlletí del CEB. Les inscripcions
es poden fer fins el 5 de desembre del 2012,
el lliurament de premis tindrà lloc el dia 15 de
desembre a les 12h del migdia, en la inauguració de l’exposició que es farà a la Galeria d’Art
Banyoles (carrer Major 3, Banyoles). L’exposició

romandrà oberta del 18 de desembre del 2012
al 16 de gener del 2013.
Hem de destacar també que l’escola de Belles
Arts organitzarà uns “Tallers Artístics de Nadal”
per a mainada de 6 a 12 anys, amb creacions
de pintura, fang i materials plàstics, i que aniran
a càrrec dels professors Rosa Oliver i Gemma
Riba. S’impartirà el curs des del 24 de desembre
del 2012 al 4 de gener del 2013 i trobareu tots
els detalls d’aquesta oferta en programes a part.
Aquesta nova activitat, un cop finalitzat el període nadalenc, i depenent de l’acollida que tingui,
es preveu que continuï durant el que resta de
curs i fins a enllaçar amb el “Casal d’Estiu d’Arts
Plàstiques”, que ja es va fer durant els mesos de
juny/juliol d’aquest 2012.

Secció
de Fotografia
ACTA DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA “XX PIOLET DE PLATA”
A Banyoles, a les 2/4 de 8 del vespre del dia 10
de desembre de 2012, a la sala d’actes d’aquesta entitat, es reuneix el Jurat qualificador del
Concurs de Fotografia de Muntanya “XX PIOLET DE PLATA”, format pel senyor Jordi Bosch
Lleó, Regidor de l’Ajuntament de Banyoles, el Sr.
Ferrán Morán, de la Federació Catalana de Fotografia, el Sr. Ernest Costa, fotògraf i el Sr Tino
Soriano, fotògraf. Actua com a secretari, el Sr.
Lluís Pagès.

Com veieu, la nostra Escola de Belles Arts té
l’agenda d’activitats ben plena i això és sempre
causa de satisfacció entre els organitzadors.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts

Desprès d’examinar les 223 fotografies, de 89
participants, acorden el següent veredicte:
1r PREMI, XX PIOLET DE PLATA
JOSE AGUSTIN GURRUTXAGA,
de Bergara, amb “de frente a la ventisca”.
2n PREMI
SANTI VILADRICH,
de Manresa, amb “S-T-II”
3r PREMI
RAMON BELLART,
de Barcelona, amb “1-immensitat”
Núm. 449 25

S’acorda atorgar 3 mencions especials a
BENITO CANTERO,
de Bergara, amb “Botreaitz”
ANGEL ASPARISI,
de Logroño, amb “Cresta Palomares”
JOAN MASDEU,
de Ripoll, amb “Excursió interior”.
Del veredicte, s’ha estés la present Acta en lloc i
data indicats i signada pels membres del Jurat.
Jordi Bosch Lleó, Ferran Morán, Ernest Costa
i Tino Soriano

Sortida de tardor
El passat dia 11 de novembre, la secció va fer
la sortida de tardor a La Vall de Camprodon.
Sortida a les 8 del matí de Banyoles, parada a
Camprodon per fer unes quantes fotografies a la
vora del pont i la foto de grup; seguidament, com
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fem sempre, cap a esmorzar una mica. Tot parlant amb els propietaris del bar (no ho podíem
pas dissimular, amb tal arsenal de càmeres ja
s’imaginaven què anàvem a fer) ens van dir que
anéssim a fotografiar el passeig Maristany que
estava preciós, hi vàrem anar i realment estava
magnífic i hi passàrem una bona estona. Després ens dirigírem cap a la població d’Espinavell
per inspeccionar tots els racons de la vila.
El dia estava nuvolós i feia alguna temorosa ullada de sol, es va poder transitar molt bé. En altres
sortides hem tingut la mala sort que ens ha plogut. Al voltant de les dues de la tarda ja teníem
gana i buscàrem un restaurant a Sant Pau de
Seguries, per anar-hi a dinar. Quan acabàrem,
tothom va anar cap a casa.
CURS de fotografia “ ELS CLICS”
Encara és una mica aviat, però quan surti el proper butlletí, a finals de març, seria una mica just

per anunciar el curset de fotografia, ja en la seva
15ª edició, que es fa al Centre. La durada és de
2 mesos, abril i maig, tots els dijous a partir de
les 9 del vespre. Si algú hi està interessat, ja es
pot apuntar a la secretaria del Centre.
XXè. CONCURS PIOLET DE PLATA
Aquests darrers dies de novembre estem a l’espera de rebre les fotografies dels últims concursants; les primeres les hem anat rebent des del
mes d’octubre, quan es fa fer la promoció via
correu ordinari i la publicació a diferents webs
de la xarxa.
Tenim dos jurats de gran prestigi fotogràfic, com
són el Sr. Ernest Costa i el Sr. Tino Soriano. Estem a l’espera del tercer jurat, que ens l’ha de
designar la Federació Catalana de Fotografia.
L’exposició de les millors fotografies s’inaugurarà
el dia 15 de desembre, a la sala d’exposicions Galeria d’Art Banyoles al c/ Major, 3. L’horari
d’exposició serà: dijous i divendres, de 18,30 h
a 20,30h; dissabtes, diumenges i festius, de les
11,30h a 13,30h i de 18,30 a 20,30.
AUDIOVISUAL LES MUNTANYES DELS PORTS
A LES TERRES DE L’EBRE.
Tindrà lloc el dia 15 de març 2013 a la Sala
d’actes del Centre Excursionista de Banyoles, a
càrrec del Sr. Ernest Costa.
Us desitgem un BON NADAL..! A TOTS.

64 Fira del Cop d’Ull
El proper dia 1 d’abril es farà, si Déu vol, la 64
Fira del Cop d’Ull a plaça de les Rodes.
Com molt bé recordeu, el passat mes de juny
es va fer la 1ra. Fira del Llibre Vell, organitzat
per la Secció de Filatèlia i Numismàtica del Centre. En el decurs de la Fira, es va poder gaudir de nombrosos artesans que ens mostraven
tècniques antigues de fer llibres, i entre elles
hi havia la impressió i posterior coloració d’un
cartell que la mateixa il·lustradora feia “in situ”.
Com que ens queden uns exemplars d’aquests
cartells, hem pensat d’oferir-los als socis, al mateix preu que valien, 20 euros. Es tracta d’un
cartell de 60x45 cm aproximadament, paper
fet expressament per Aquarius Paper (fet a Banyoles per Toni Sardà), imprès amb serigrafia a
la plaça major el dia de la fira i acolorit i signat
per Olga Pérez Montes, la dissenyadora, amb
un tiratge limitat de 100 exemplars (us n’adjuntem un a tall de mostra. Tots són diferents).
Si esteu interessats a adquirir-ne un, podeu reservar-lo a la secretaria del Centre o bé podeu
trucar a en Lluís Pagès al 972 574 829 (els vespres).
En ser un tiratge molt limitat, es serviran per rigorós ordre de comanda. Moltes gràcies.

Jaume Vilalta
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Audiovisuals
GENER
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MUNTANYA GOROG

DUES CÍCLADES SENSE TURISME:
AMORGÓS i MILOS

Documental d’una petita expedició a una gran
muntanya de l’Índia perduda a l’extrem oriental de la serralada del Karakorum, al nord del
Ladakh, a l’estat indi de Jammu i Kashmir.
El Saser Kangri-1 de 7.672 metres només s’ha
escalat en dues ocasions: el 1973 i el 1987,és
la muntanya més alta del Karakorum indi.
El documental té una durada de 40 minuts,
l’expedició la van realitzar l’estiu del 2012
en Joaquim Bover, en Jordi Bosch, Barraca, en Carles Figueras i en Pep Permañé.
A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

Us presentarem dues illes hel·lèniques poc visitades:
AMORGÓS, l’anomenada “l’illa nua” en boca
d’Homer, un tros de terra de poc més de 30 km
de llargada amb unes 360 capelletes bizantines
de color blanc immaculat, on 3 monjos conviuen
en un monestir de poc més de 2 m d’amplada
agafat a un penya-segat, i
MILOS, un estratovolcà adormit que equivocadament se la va anomenar “insularum rotundíssima”, i on passejarem per sobre les catifes de
perlita, de bentonita i de putzolana, a la recerca
d’indrets tan espectaculars com ara Sarakiniko
o Kleftiko.
I com sempre tindreu uns tastets grecs elaborats
per la Fina, per ajudar a pair els paisatges hel·
lènics. Apunteu-vos la data.
A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles

MARÇ
Divendres 15

LES MUNTANYES DELS PORTS A
LES TERRES DEL EBRE.
A càrrec del Sr. Ernest Costa.
A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre Excursionista de Banyoles
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Informacions de secretaria
Nota de biblioteca
Com ja us he explicat en diverses ocasions, la nostra biblioteca està donant molta feina.
Des que es va decidir fer un buidatge geogràfic de les referències d’interès excursionista (itineraris, cims, vies d’escalada, refugis, rutes amb BTT o esquís de muntanya, i tot allò que us vulgueu
imaginar), s’ha convertit en una tasca molt laboriosa.
A més, la quantitat de materials que ens arriben no és gens menyspreable.
Amb l’ajuda d’alguns altres socis que s’han ofert algunes temporades a col·laborar-hi, s’ha anat
fent, però estem una mica desbordats.
Si hi ha algú que un o dos vespres a la setmana vulgués donar-nos un cop de mà, seria molt més
fàcil tenir tots els materials ben classificats i posar-los a l’abast de la resta de socis.
Qualsevol ajut serà benvingut.
Joan Surroca i Ortiz

Vocal de Biblioteca

Medalla d’or de la ciutat
El passat 21 d’octubre, en un acte fet al Teatre Municipal, l’Ajuntament de Banyoles va lliurar
la medalla d’or de la ciutat a en Joan Olivas Coll, soci del Centre. Des del nostre Butlletí, rep la
felicitació més cordial de tots els que formem la Junta i, per extensió, de la resta de socis de la
nostra/teva entitat. FELICITATS.

Bones festes i feliç any nou 2013
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Resum de l’assemblea de socis del 21 de setembre
de 2012
Amb poca assistència de socis, es va iniciar l’assemblea del Centre Excursionista de Banyoles,
amb la lectura de l’acta anterior, que es va aprovar per unanimitat. Seguidament el president va
repassar les activitats més destacades que les diferents seccions del Centre han anat fent en el
decurs d’aquest any i va explicar els projectes previstos de cares al 2013. Cal destacar que el
desembre se celebra el 50è aniversari de la portada del pessebre al cim del Bassegoda i el 2013,
els 50 anys de la marxa dels 80 Qm. També remarcar que l’escola de Belles Arts compleix 30
anys des de la seva inauguració.
Seguidament, en l’apartat econòmic, el tresorer informa que els ingressos de l’any 2011-2012
pugen a 21.542 euros i les despeses, a 20.841,87 euros, i es tanca l’exercici amb 700,13 euros
de superàvit. De cares al 2012-2013, el pressupost puja a 20.255 euros. Cal agrair públicament
a l’Ajuntament de Banyoles el suport que dóna al Centre, a través del conveni que se signa.
S’aprova també un augment de quotes, que passa a ser de 22 euros la individual i de 44 euros
la familiar. L’explicació ve donada perquè ja feia tres anys que es mantenia el mateix preu, però
a causa de l’augment dels costos d’aquests últims anys, la Junta es veu amb la necessitat de
comentar a l’Assemblea l’esmentat augment.
S’aprova també la incorporació de Joan Coll Comerma com a nou tresorer de l’entitat, no sense
abans agrair a Joan Pontacq la seva tasca d’aquests últims anys, prou difícil en els temps actuals
i no sempre prou reconeguda. Moltes gràcies.
S’aprova també modificar els estatuts del Centre per tal d’incorporar-hi específicament la
secció de Jovent, ja que cal potenciar aquest grup de gent per tal de no quedar enrere.
I en l’apartat de precs i preguntes, es fa el suggeriment a la Junta que estudiï la possibilitat de
penjar permanentment la bandera de Catalunya a la façana del Centre, fet que s’accepta a estudi.
I fins l’any que ve.

† Sra. Francesca Gibert
El passat dia 8 de desembre va morir la Sra. Francesca Gibert, mare del nostre consoci
Josep Mª Massip i sogra de la nostra encarregada d’administració Dolors Pinatella.
En aquests moments de tristesa, la Junta del Centre, en nom de tots els socis, vol expressar el
seus sentiments de proximitat i consol a la família Massip Pinatella.
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SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

+ 5,60 €
+ 11,25 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME

SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

PREUS ANUALS FEEC

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L'ASSEGURANÇA

Per augmentar les cobertures caldrà
fer el canvi a una modalitat superior o
tramitar la corresponent ampliació temporal
de l'assegurança a través de l'entitat.

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA

(segons la Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques:
- Centres concertats
- Centres no concertats a Espanya
- Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort accidental per causa no directa
Repatriació
Invalidesa
Despeses de rescat
Competicions pròpies de la FEEC

COBERTURES

Excursionisme (1)
Senderisme (1)
Marxes (1)
Campaments (2)

il·limitades
600,00 €
18.030,36 €
6.015,00 €
1.803,04 €
3.005,06 €
12.025,00 €
6.000,00 €

B

34,40 €
55,50 €

NO
FEEC
28,80 €
44,25 €
46,90 €
68,00 €

SI
FEEC
41,30 €
56,75 €

Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra i Portugal

(1) excepte en alta muntanya;
que es considera quan s'utilitzin
piolets, grampons, esquis
i/o raquetes de neu.
(2) excepte campaments d'iglús.

A

79,90 €
101,05 €

SI
FEEC
74,30 €
89,80 €

Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra, Portugal i Marroc

Les de la B més:
Alpinisme
Alta muntanya
Bicicleta de muntanya
Canicròs
Campaments d'iglús
Curses per muntanya
Descens d'engorjats
Escalada
Espeleologia
Raquetes de neu
Duatló per muntanya
Vies ferrades

il·limitades
6.010,00 €
18.030,36 €
6.015,00 €
1.803,04 €
3.005,06 €
12.025,00 €
12.000,00 €

115,00 €
136,15 €

SI
FEEC
109,40 €
124,90 €

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més 7.000 m.

Les de la C més:
Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nórdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
surf de neu
surf de muntanya

Catalanes i Internacionals

il·limitades
1.500,00 €
18.030,36 €
6.015,00 €
1.803,04 €
3.005,06 €
12.025,00 €
9.000,00 €

Màxim anual de 160.000 €

SUB-18 (17 anys)
MAJORS (a partir de 18 anys)
C
D

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2013

NO
441,15 €

SI
FEEC
NO
429,90 €

Tot el món

Les de la D més:
Expedicions a
zones polars i a
muntanyes de
més de 7.000 m.

il·limitades
6.010,00 €
18.030,36 €
6.015,00 €
1.803,04 €
3.005,06 €
12.025,00 €
24.040,48 €

E

desembre 2012
Companyia Asseguradora: VidaCaixa, S.A.

Núm. 449 31

Resum d’activitats

MES DE GENER
Dissabte 12

SISENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE
TREBALL A SANT ANIOL
Diumenge 13

Falgons

A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut.
- Secció excursionisme clàssic –

En la sortida d’aquest mes anirem a Falgons per visitar
l’església parroquial de Sant Vicenç,
- Conèixer el pla de l’estany -

Diumenge 20

DE BANYOLES A LA FRANJA DE 5a etapa: de la Vola a Borgonyà. Projecte conjunt : Centre
Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.
PONENT
- Secció excursionisme clàssic -

TRAVESSA DE LA COSTA BRAVA Aquest mes anirem de Santa Margarida fins a cala Montjoi.
- Colla del Pa Sucat amb Oli-

EXCURSIÓ A SANT ONOFRE

Des de Palau-saverdera pujarem a l’ermita de Sant Onofre i des
d’allà ens arribarem fins a Sant Pere de Roda.
- Secció de veterans i gent tranquil.la -

Divendres 25

MUNTANYA GOROG
Documental d’una petita expedició a una gran muntanya de
l’Índia perduda a l’extrem oriental de la serralada del Karakorum.
A càrrec de Jordi Bosch (Barraca), Joaquim Bover, Carles Figueras
i Pep Permañé. A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre
Excursionista de Banyoles

AUDIOVISUAL

MES DE FEBRER
Dissabte 9

TRESC FINS A UN ASADO

Ha arribat l’hora de posar a la pràctica un exemple gastronòmic
a les nostres terres: un asado.
- Secció excursionisme clàssic -

Diumenge 10

SETENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE
TREBALL A SANT ANIOL
32 Centre Excursionista de Banyoles

A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut. Secció excursionisme clàssic -

Veurem l’arca o dolmen de Pujarnol i d’aquest nucli visitarem
l’església de Sant Cebrià i la torre de Pujarnol.
- Conèixer el pla de l’estany –

Divendres 15

DUES CÍCLADES SENSE TURISME:
AMORGÓS i MILOS
Us presentarem dues illes hel·lèniques poc visitades:
A càrrec de Jordi Cruells i Fina Vila
A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles

AUDIOVISUAL

Dissabte 16

FESTA PER SANT ANIOL A
CAMÓS

Una festa pensada per a recaptar fons per Sant Aniol d’Aguja.
Hi ha previst el començament de les obres a la primavera i ens
calen diners.
- Secció excursionisme clàssic -

Diumenge 17

TRAVESSA DE LA COSTA BRAVA La sortida d’aquest mes és curta i molt bonica: de cala Montjoi
fins a cala Jóncols.
- Colla del Pa Sucat amb Oli-

EXCURSIÓ A FINESTRES

Anirem fins als Sayols i des d’allà pujarem a l’ermita i al Castell.
Cal portar dinar.
- Secció de veterans i gent tranquil-la -

Diumenge 24

Un itinerari que ens ha de portar cap a llevant de l’Alta Garrotxa.
- Secció excursionisme clàssic -

PER ON COMENÇA O ACABA
L’ALTA GARROTXA

MES DE MARÇ
Diumenge 3

XVI CAMINADA POPULAR DE
MONTAGUT
Dissabte 9

VUITENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE
TREBALL A SANT ANIOL

Caminada popular organitzada pels companys de l’Associació
Terra Aspra, de Montagut.
- Secció excursionisme clàssic A les 7 del matí a davant de la Fleca de Montagut.
- Secció excursionisme clàssic -
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Resum d’activitats

PUJARNOL

Resum d’activitats

Diumenge 1O

VIII TRAVESSIA DE BANYOLESOLOT o viceversa
Diumenge 10

Palol de Revardit
Divendres 15

AUDIOVISUAL

Sortida conjunta del Centre Excursionista d’Olot, Centre Excursionista de Banyoles i l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres
i de l’entorn de Mieres.
-Secció excursionisme clàssic Visitarem el nucli principal de Palol de Revardit.
- Conèixer el pla de l’estany LES MUNTANYES DELS PORTS A LES TERRES
DEL EBRE
A càrrec del Sr. Ernest Costa.
A les 22.00 h, a la sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles

Diumenge 17

Aplec de Sant Bernat de
Menthon

Aplec de Sant Bernat de Menthon al Santuari de la Mare de Déu
del Mont.

TRAVESSA DE LA COSTA BRAVA Aquest mes anirem des de la banda de les cales de Roses fins a
Cadaqués i Portlligat.
- Colla del Pa Sucat amb Oli-

EXCURSIÓ A LA MARE DE DÉU
DEL MONT

Amb motiu de l’Aplec de Sant Bernat de Menthon
(patró dels excursionistes).
- Secció de veterans i gent tranquil·la -

MES D’ABRIL
Dilluns 1

64 FIRA DEL COP D’ULL

34 Centre Excursionista de Banyoles

A plaça de les Rodes.
-Secció de filatelia -

Ermita de Sant Quirze i de Santa
Julita de Merlant

L’edifici de l’ermita està en bon estat i l’exterior immediat es veu cuidat. Fins fa pocs anys s’hi
celebrava l’aplec, organitzat pel nostre Centre.
És una església d’una sola nau de planta rectangular, que fou restaurada, després de la guerra
civil, pel propietari de Can Gallifa. Tot i que hi ha documents que parlen d’una església de Merlant
des de l’any 979, la part més antiga de l’edifici seria del segle XII.
Collet de Guixeres
Can Soler
Ermita de Merlant

Can Gallifa
Banyoles

Serinyà
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