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Bivac del Bassegoda: “dormint al
caire de l’abim”
(impressions del bivac al Puig del Bassegoda del
passat 22 de desembre de 2012)
Nota: hi reconeixereu el començament de “La
Punyalada” de Marià Vayreda.
Ho sabeu, des de fa temps, quan? potser 50
anys, quan els dies són molt curts i les nits es fan
eternes i fredes, i s’acosta Nadal, que el Centre
Excursionista de Banyoles puja un Pessebre dalt
del Puig de Bassegoda. I en aquestes mateixes
dates, ben a prop de Nadal, es va a dormir al ras
dalt del cim: el Bivac del Bassegoda.

para un sopar fantàstic. I sopes amb l’anorac posat perquè hi sol fer un fred que pela a Can Gustí
(com es deu escriure?). La sopa et refà i el vi et
fa dir més d’una tonteria. Avui, en Joan Surroca
ens explica que, en el primer bivac del Bassegoda, l’ Anton Prat va fer una sopa dalt del puig,
i que posava dins l’olla tot el que tenien. Devia
ser una espècie de “sopa de pedres”. I també
ens explica que a ell no el van deixar pujar, era
massa petit. Pobrissó...
I ara cantes una nadala amb tots els altres. Tots
plegats, així ningú s’adona que desafines.

Dormir dalt del Bassegoda el mes de desembre?
Sense tenda? I per què? I no teniu fred?
Sí, fred sempre en fa, estem a l’hivern i el sol ja
no escalfa. Al fred mai t’hi acostumes, l’aguantes, però no és cap impediment per agafar el sac
i, com el pastors que guardaven els ramats allà
a Betlem, t’enfiles dalt del Puig del Bassegoda
a plena nit, amb una barreja de misticisme, romanticisme, tradició i hi passes la nit esperant la
sortida del sol.
I sempre al Bassegoda, amb una fidelitat a
aquest Puig que és admirable.
Per a alguns, el Bivac del Bassegoda és la porta
d’entrada al Nadal, i sempre està oberta. Oberta
a l’amistat, a l’aventura, al record a les esperances...

Tot comença, per algun lloc s’ha de començar,
a Ca la Nita de Montagut, parada obligada per
prendre un xarrup de moscatell que caldeja una
mica l’ànim i per comprar torrons! I també la
coca que ha de servir de postres.
I cap a Can Agustí falta gent, on la Dolors et pre2 Centre Excursionista de Banyoles

I tocades les dotze de la nit, apa, amunt i crits!
I cap dalt, com trabucaires o contrabandistes
que es mouen de nit. Sort que som colla, perquè
sempre hi ha alguna llanterna que falla, i algun
que reconeix que ha menjat massa i que grimpar
amb la panxa tan plena segur que no és bo per a
la salut. Això de caminar de nit segur que sí que
és sa; ho recomanen tots els metges!: Si tens un
refredat, vés a dormir dalt del Bassegoda el mes
de desembre, segur que el cures allà dalt. Segur,
no en dubteu.
I amb en Xari marcant el pas, vas descobrint els
sons de la nit:
l’ udol de la guineu (no serà un llop solitari?) i del
mussol, el xiular del vent, l’esbufec d’un company, el batec del teu cor...i un sospir de felicitat:
que bé estar pujant de nit cap al Bassegoda.
Aquest soroll, no són les passes de l’Esparver
que ens està espiant?
Sempre n’hi ha un que t’explica quines constel·
lacions es veuen i el nom de les estrelles. A vegades t’hi fixes, a vegades només veus punts

brillants, a vegades t’emociones contemplant la
foscor tacada de punts: com no estimar aquest
cel infinit?
I aquella constel·lació d’allà baix, com es diu?
preguntes. No és cap estrella, és el Far de Sant
Sebastià. I les d’allà sota, tampoc són estrelles,
és l’Empordà que brilla. A veure si aixeques el
cap, que sempre bades...Ai!
I ja ets dalt. Ara toca buscar un lloc per dormir,
però abans, abans... abans toca fer una celebració de veritat, que Nadal només passa un cop
l’any, i estar amb els amics aquí dalt és una joia.
Doncs a celebrar-ho: torrons artesans, ratafia
casolana, galetes vingudes de l’orient (com els
reis; ves quines coses!), fred de peus, fred de
mans (sempre ha de fer fred?), coca, algú té un
te calent?, i per no perdre la tradició: no poden
faltar els torrons de la Ca la Nita, eterna Coralí
de la Garrotxa.
I ara sí, on dormim?

En paraules de Marià Vayreda, “Dalt del Puig de
Bassegoda, com posat exprés per a confort de
l’excursionista afadigat, hi ha un canapè de blaníssima herba i sòlid respatller de pedra...” (La
Punyalada. Marià Vayreda ) I sí, l’herba hi és, i
també el sòlid respatller de pedra que se’t clava
a l’esquena i et fa passar mala nit. Però quina nit
tan especial!
Costa dormir. Es fa difícil trobar la postura entre
dues pedres. Costa que els peus s’escalfin. Costa deixar d’admirar el cel negre i profund que
no s’acaba mai ( potser sí que és infinit l’univers). Costa deixar d’emocionar-se. Costa deixar
de pensar que formes part d’un grup privilegiat i
que formes part de la natura. Costa imaginar-se
res millor que estar aquí dalt dormint “al caire de
l’abim”, també en paraules de Vayreda.

I tens la impressió que ets l’únic que no dorm, i
quan comences a agafar el son ja hi ha algú que
es belluga i alguns que parlen en veu baixa: com
tu, esperen la sortida del sol.
Tot és obscur però ja s’insinua una lleu brillantor:
sembla que de la foscor s’escapi alguna guspira
de llum. El cel es comença a enrogir i de cop:
l’esclat! un punt únic, radiant. Surt el sol. És un
nou dia! És un etern recomençar, és gairebé un
miracle. El sol escampa llum, escalfor, vida. I
quedes embadalit, meravellat, com els companys que estan ara amb tu, com tots els socis i
amics del Centre Excursionista de Banyoles que
any rere any, amb un coratge i tossuderia exemplars, han contemplat com tu la sortida de sol
des d’aquí dalt i han pujat un pessebre al cim.
I sents que formes part d’una cadena d’amistat
que esperes sigui molt llarga.
I també avui, amb un mirall, intentes enviar un
reflex de llum als companys que estan lluny, a
casa o dalt d’altres cims, i amb qui comparteixes
l’alegria del moment.
I amb la vinguda del dia arriba l’hora del comiat: Adéu-siau, Bassegoda, anem fent via cap a
casa! Però abans, una mirada per contemplar ”
sempre amb el mateix interès el grandiós panorama que s’estenia a mos peu”
I mentre baixes cap a la vall, encara fosca i freda, ja enyores el Bassegoda.
I saps que quan expliquis com ha anat el bivac,
hi ha algunes persones que ho entendran perfectament.
Per molts anys!
Salvador Coll i Comerma

Si tens sort, t’adorms.
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El primer pessebre
Cal agrair a en Francesc Colprim la seva inestimable ajuda perquè ,sense ell,
no hauria estat possible fer aquest article.
Un dimecres qualsevol de la tardor de 1962, al
local del Cercle de Catòlics, en una reunió de
junta del Centre.
- Anton, i lo del pessebre que et vaig dir, què et
sembla? Els de Ripoll anuncien en el seu butlletí que en porten un al Taga. I si nosaltres en
portem un al Bassegoda? (Ni l’Anton ni en Sidro
Palmada deixaven pujar a la gent que consideraven massa jove)
-mmm,...... (mai deia ni sí ni no. Eren temps del
Concili Vaticà segon i els temes d’església eren
una mica relliscosos).

Aquesta conversa es
va anar repetint unes
quantes vegades, bé
sigui al Cercle de Catòlics bé sigui a la fàbrica
que tenien al carrer de
Girona (estava on ara
hi ha l’alberg i posteriorment es traslladà al
carrer Badalona), fins
que un dia en Francesc
Colprim diu als seus
companys de colla:
-Ja n’hi ha prou. Si no
ho fem ara, no ho farem
mai.

Els protagonistes.
Fa la foto en Colprim.

I així va ser com un primer de gener de 1963
(abans no hi pogueren anar a causa de la gran
nevada que afectà a tot Catalunya i feia impossible desplaçar-se) 5 amics, socis del Centre,
varen agafar les seves Vespas i iniciaren la portada del pessebre al pic del Bassegoda, fita que
aquest gener ha fet el 50è aniversari. Eren en
Francesc Colprim, en Joan Ametller, en Rafel
Planas (falet), l’Àngel Busquets i en Josep Barceló.

El primer pessebre.
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El recorregut que feren començà a Tortellà, per
anar seguidament cap a sant Miquel de Monteia,
sant Grau d’Entreperes, sant Miquel de Guitarriu, coll de Faja, el Treu, coll de Riu, la tartera
i Puig del Bassegoda. (Com a curiositat cal dir
que aquest camí, ara tan normal, no s’havia fet
mai abans i que, normalment, un cop arribats a
coll de Riu, es baixava fins al pla de la Bateria pel
camí de carreta* que hi havia, per pujar seguidament al Bassegoda per aquell costat). Donada

El segon pessebre.

la duresa de la caminada, es varen quedar en
Josep Barceló, l’Àngel Busquets i en Rafel Planas, i solament en Francesc Colprim i en Joan
Ametller pujaren al cim a portar el pessebre. Tal
i com es veu en la fotografia, varen construir una
cova amb els rocs que hi ha al cim i ho adornaren amb les herbes que trobaren. Aquest fou el
primer.

(s’embolicaven amb unes peces de plàstics que
calia doblar i posar-les a sota el sac perquè en
cas de vent o pluja no s’aixequessin), es va decidir de provar-ho a la portada del pessebre i,
durant uns anys, mesuraven la temperatura amb
un termòmetre que portaven i mai varen baixar
de +5º C (quina sort! Val per fa uns anys, en què
s’arribà a -10º C).

El segon ja fou més formal i ja s’anuncià en el
butlletí. Aquesta vegada foren tres els que hi
anaren: en Joan Alemany (e.p.d), en Francesc
Colprim i l’Antoni Oliva (“en Saleri”). Aquest feren un recorregut diferent: anaren en taxi fins a
Can Nou i llavors se’ls va anar a buscar a Sadernes. Una volta completa. En edicions posteriors,
el pessebre ja estava més elaborat: l’avi Cruells
els havia fet una estructura de fusta i suro i anava posat dalt d’un tronc. També l’Àngel Busquets
en va fer un que encara el guarda.

Lluís Pagès

A cap d’uns anys, després d’una excursió al
Canigó, on es va experimentar el primer bivac

Nota: *Un camí de carreta era més ample que un
camí per a matxos i més estret que un camí per a
carros. Com a curiositat cal dir que les rodes de
la carreta es podien desplaçar una mica a dreta i
esquerra del seu eix, per tal de poder esquivar les
pedres dels camis, ja que les feien servir per desemboscar.

Podeu veure més fotos a:
www.centreexcursionistadebantoles.cat
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De Banyoles a la Franja de Ponent
De Sant Feliu de Pallerols a la Devesa
El dissabte 1 de desembre tornem a Sant Feliu de Pallerols, disposats a continuar la nostra
travessia cap a la Franja de Ponent. Som 39 de
colla i ens guia en Lluís Planagumà. A un quart
de 9 sortim de l’antiga estació (464 m), inaugurada l’any 1902 i que va veure el pas dels trens
de la línia de Girona a Olot fins el 1969; anem a
travessar el riu Brugent i voregem les cases del
nucli urbà fins a trobar la carretera que, pel mig
de camps ben glaçats, ens condueix a l’Omvert.
Més enllà comença la pujada de veritat. El camí
de la Salut, massa sovint substituït per dreceres,
s’enfila sense treva. Deixem el corriol de la font
de Rocalba, a l’esquerra, i el camí del Vallac, a
la dreta, i seguim cap al cim del cingle de Rocalba (720 m), magnífic mirador de Sant Feliu i
primera fita de l’etapa.

proa d’un vaixell. Documentat l’any 1269, els seus
edificis són fruit de successives reconstruccions,
que van dels segles XV al XIX. Pertany al bisbat de
Vic. Abandonat al llarg de la segona meitat de la
dècada dels seixanta, l’any 1970 fou rehabilitat i
actualment és molt concorregut. Hi fem una breu
aturada, amb beguda inclosa, i gaudim a pleret
del magnífic panorama; el dia és esplèndid.
Sortim del santuari pel camí que voreja l’imponent cinglera. Trepitgem un parell de dits de
neu, caiguda la setmana anterior, anem a la
Trona, magnífic mirador dels cingles i de tot el
veïnat de Fornils, i seguim cap al grau de Cabrafiga, que deixem a l’esquerra. Més enllà entrem
en terrenys de pastura. Tot un seguit de masies,
l’Argelagós, les Vinyes, el Solanot i l’Om de Gallissana, guaiten el nostre pas fugisser. Deixem

A partir del cingle, el nostre itinerari planeja al
llarg d’una bona estona. Desfilem per tot un seguit de masies del terme de les Planes d’Hostoles, Carboners, el Quer i el Grèvol, travessem
el Barranc i continuem cap a més cases, els
Camps, mas Arús i la Rovirota, aquesta darrera
més ruïnosa i coberta d’heura. Aviat arribem a la
Xoriguera (660 m), masia molt ben conservada;
esmorzem a la seva vora.
Més enllà de la casa el camí torna a pujar, ara pel
mig del bosc. Al cap d’una bona estona anem a
trobar el que ve de Sant Martí Sacalm i tot seguit
ens enfilem pel magnífic grau de Santa Anna,
que ens permet superar la cinglera del Far. Entrem al terme de Susqueda, de la comarca de
la Selva, i arribem a la capella de Santa Anna,
construcció popular consagrada l’any 1498, ben
cuidada. Agrupem la colla i seguim per carretera
cap al proper santuari del Far (1123 m), fita rellevant de la travessia.
El santuari del Far fou edificat en un replà molt
dominant i envoltat de cingleres, que recorden la
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Atalaiant des de la Trona

de costat el grau del Goleró, travessem la riera
de l’Om, gairebé eixuta, i anem a trobar una carretera, que seguim cap a l’esquerra.
El tram que acabem d’encetar, ja en terres de la
comarca d’Osona, és molt panoràmic, amb contínues balconades sobre els cingles del Far. Passem pel pla dels Llancers o de Camp-sa-l’Arca,
topònim que recorda la pretèrita existència d’un
dolmen, destruït fa un segle, i anem a la cinglera
de la Casadevall. Deixem el grau del mateix nom,
a l’esquerra, i la carretera que dóna accés a la
casa, a la dreta. Més avall creuem el modest rec
del Ripol i seguim cap a can Miquel. S’acosta
l’hora de dinar i procurem mantenir un bon ritme, en uns paratges on l’itinerari no té pèrdua.
Deixem a la dreta la carretera de Castellet i baixem
a travessar el torrent de Gravet, just per sobre d’un
bonic salt. Passem als peus del castell de l’Envestida, sorprenent conjunt natural, travessem el
quintà de Pujolràs, masia ruïnosa, deixem a l’esquerra el grau de la Donada i anem al mirador del
salt de Sallent (750 m). Després de contemplar
l’espectacular i cabalós salt, de 120 metres d’altura, fem un bon àpat i la fotografia de grup.
A un quart de 5 tornem al nostre itinerari. Deixem de costat el salt, travessem el torrent dels
Esclops, passem a la vora de les ruïnes de la
casa del Sallent i anem a la font de la Pomareda.
Voregem un dels trams més bonics de la riera de
Rupit, contemplem els salts del Tornall i del molí
del Rodó, creuem el torrent del Saltiri, passem
per la balma de can Pedretes i entrem al poble
de Rupit (848 m). Hi fem una breu aturada, ben
aprofitada per molts.
Rupit és el cap d’un municipi de poc més de tres-

cents habitants, format l’any 1977 per l’agrupació dels termes de dos pobles, Rupit i Pruit, nom
oficial de l’actual municipi. Malgrat la riquesa natural de l’entorn, el turisme deu ser la seva principal
activitat econòmica. L’església parroquial, dedicada
a Sant Miquel, és d’estil del Renaixement, del segle
XVII. El seu altar barroc procedeix de l’església de
St. Esteve d’Olot. Les restes del castell són minses.
Rupit és un dels llocs més emblemàtics d’una singular comarca natural, el Collsacabra.
Sortim de Rupit pel carrer del Fossar, el més típic, força costerut. Al capdamunt segueix un bon
camí, que ens permet contemplar el reduït nucli
urbà amb l’enllumenat encès. Més enllà trobem
una carretera que ens porta a Corriol, magnífica
masia, i a la Fontana, majestuosa casa d’esplai
construïda fa nou dècades. Les rodegem i seguim per la carretera, plena de basses, fins a la
Devesa (995 m), deixant de costat altres dues
imponents masies, la Casassa i Llorà.
Ens espera una nit gèlida, però gaudirem de les
confortables instal·lacions de l’hostal de la Devesa, amb un bon sopar i victòria del Barça inclosos. Demà serà un altre dia!
Kim Agustí

El grups sobre els cingles del Salt del Sallent

Horaris de la travessia
De Sant Feliu de Pallerols al cingle de Rocalba, la Xoriguera, el grau de Santa Anna i el santuari del Far.. 3h 26 min.
Del Far al mirador del salt del Sallent.......................................................................................................2h 04 min.
Del mirador al poble de Rupit i la Devesa................................................................................................1h 41 min.
De la Devesa al puig d’Afra, la serra Mateus i el mirador del pla d’Aiats....................................................2h 03 min.
Del pla d’Aiats al coll de Bram i el santuari de Cabrera.................................................................................51 min.
De Cabrera al collet de cal Vidrier, Sant Andreu de la Vola i l’edifici de serveis del túnel de Bracons.........2h 33 min.
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Glossari d’una excursió

De Sant Feliu de Pallerols a Sant Andreu de la Vola
Espectacular: Que esdevé un espectacle per
les seves característiques excepcionals, sorprenents, grandioses.

Far: Torre amb una llanterna al cim edificada
perquè serveixi de referència als navegants

Espectacle: Allò especialment notable, digne
d’atenció, que s’ofereix a la vista.

Santuari del Far. Segons la llegenda, la capella
fou construïda per uns mariners que estaven a
punt de naufragar, van veure el cim del Far i van
prometre que si se salvaven hi aixecarien una
ermita en agraïment. Per contra, hi ha estudiosos que sostenen que el nom del santuari seria
el «Fart», atesa la relaxada expressió de sacietat
del nen Jesús de la seva imatge venerada.

Vam dedicar els dies 1 i 2 del passat desembre
a perfilar amb les nostres petjades, d’esquerra
a dreta, una part emblemàtica del fons escènic
a l’oest del nostre paisatge. Llocs de gran valor
simbòlic per a molta gent: El Far, Aiats, Cabrera. Sobre el paper, les expectatives de l’excursió
eren altes, i es confirmarien pas a pas. Van ser
dos dies clars, d’ambient fred, amb l’escalf de la
bona companyia, en un marc espectacular!
Aplaudir: Demostrar l’aprovació, l’entusiasme,
picant de mans.
Sortim de Sant Feliu de Pallerols entre el sol i
la lluna. A l’esquerra, els primers raigs del dia
fan brillar els prats nevats de glaçada. A la dreta, una vaca amb el llom gebrat observa la gran
lluna plena com s’amaga darrera la muntanya.
Escolto aplaudiments. No estic segur que només
siguin per espolsar-se el fred de les mans.
Grau: Pas a través d’un cingle o cinglera que
permet assolir-ne la part superior.
Camí del Far. A mesura que t’hi apropes, la paret
es fa més imponent, sembla impossible arribar a
dalt sense escalar. Per sort, l’home campa per aquí
des de fa mil·lennis i va trobar maneres de superar
aquesta muralla. El Grau de Santa Anna sembla
l’opció més adequada a la nostra ruta. És dret, però
segur, i la bellesa pràctica de les llaçades del tram
final endolceix l’esforç. A dalt, al voltant de la petita
ermita de Santa Anna, les restes de la darrera nevada ens conviden a llançar alguna bola.
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Fart: Que ha menjat fins a no poder més.

Que sigui una o altra variarà la intensa impressió
que provoca la grandiosa vista des del mirador?
Segurament no. Però a mi m’agrada creure’m la
llegenda per inversemblant que sigui; la imatge
marinera és encertada, veig el Far com la proa
del buc Collsacabra camí de la Mediterrània,
que s’albira al fons.
Cingle: Espadat de roca al cim o en el pendent
d’una muntanya.
Cinglera: Seguit de cingles, cingle que s’estén
tot al llarg d’un serrat, d’una serralada.
Ostres! Aquí la Natura ha treballat de valent.
Quan t’aboques a aquesta immensa balconada,
no és vertigen el que sents, entres en una espiral de sensacions contradictòries on es barreja la
consciència de la teva petitesa insignificant i la
il·lusió de domini sobre el món que s’ofereix als
teus peus, amb tots aquells cims, valls, pobles,
masies, ermites..., identificats o no, i el pantà i
el riu, és clar!
Si gosessis, cridaries allò que la teva ment respon
en silenci a la crida de l’avenc: “No, gràcies”.
Des de l’admiració, siguem francs, més de sis
quilòmetres de passejada sobre la cinglera, camí

Suficiència: 1 Qualitat de ser en la quantitat
que es necessita. 2 Confiança en si mateix.
Hostal de la Devesa, una mitja pensió molt digna. Arribem amb frontals i enfredorits, la dutxa
es posa molt bé. Fent temps per sopar, veiem
el Barça mostrar la seva suficiència, i això em
recorda la competència amb què ens han guiat
per aquests camins. També tinc exemples del
contrari: el bar de l’hostal mostra la seva insuficiència per a assadollar-nos de cervesa, i l’endemà, l’arròs del dinar al restaurant de Cabrera
serà insuficient per a atipar-nos (és just reconèiEnfilant les Escales de Cabrera.

xer que això pot ser per dues causes: la manca
de previsió de qui serveix, o les necessitats inu-

de Rupit, a l’hora de dinar, poden provocar un
empatx de balconada.

suals de qui és servit).

Sallent: Salt d’aigua

Mitificar: Donar a alguna persona, cosa o esdeveniment una importància molt gran.

Com anomenar un salt d’aigua de més de cent
metres d’alçada per on es precipita a plom la
riera de Rupit, sempre espectacular malgrat no
el trobem en la seva millor època de cabal? EL
SALT D’AIGUA. Una mostra de saviesa popular.
Igual que reaccionar a la caiguda accidental
d’un bastó de caminar pel penya-segat amb un
“Alabat sia Déu! Aquest ja no tornarà a caure”.
I què me’n digueu de portar fogonet i paella per
coure uns ous ferrats i unes xuies de cansalada
contemplant aquest paisatge imponent?

Pla d’Aiats. Un altre magnífic escenari natural, ideal per a situar-hi històries d’aquelarres,
suïcidis d’amors prohibits o albiraments d’OVNI’s. Però avui ningú explica llegendes fantàstiques, més aviat es parla de patates: la història d’aquells camps que ocupaven tot l’altiplà,
d’aquell planter tan apreciat, d’aquell tractor
pujat a peces i muntat aquí a dalt... On acaba
la realitat i comença el mite? El mite comença
quan els camps es converteixen en bosc. La realitat acaba una passa enllà del caire del cingle.

Rupit: 1 Pit-roig. 2 El nom de poble deriva del
llatí Rupes, en referència a la gran roca on es
recolza el castell, construït l’any 1000, origen
de la vila.
El poble és bonic, potser massa i tot, dóna la
sensació de ser artificial, massa turístic. Però
entrar-hi per darrera, des del camí del Sallent,
vorejant la riera i envoltats d’hortes, encara ofereix una mica del vell encant rural. Quan en sortim, pujant pel típic carrer del Fossar, fosquejant
i amb els fanals encesos, ens mostra la seva cara
més fotogènica.

Per la serra de Mateus ens aproximem als cincles d’Aiats.
Núm. 450 9

Panorama: 1 Vista pintada en la superfície interior d’un cilindre buit en la part central del
qual es col·loca l’espectador. 2 Vista d’un horitzó molt dilatat.

trem en on posem el peu. Potser més tard algun
savi ens expliqui que això és la paràbola de la

Cabrera, pujant des del Coll del Bram per les
escales. L’esforç i les vistes et deixen sense alè.
Estem en una plataforma enlairada gairebé plana que domina el Cabrerès, l’Osona i la Garrotxa.
Aquí a dalt sí que es pot dir que el panorama és
de 360 graus: de Roses a Vic, del Montseny als
cims de l’Alta Garrotxa i el Canigó, del Puigmal a
Montserrat, de Rocacorba al Predraforca...

Aspergir: Ruixar amb aigua beneita.

La part que dóna al sud és prou ampla per acollir
el Santuari de la Mare de Déu de Cabrera i el restaurant; en canvi, quan ens dirigim al nord, s’estreny fins a convertir-se en un passadís que al
final t’obliga a fer equilibris i a deixar-te de vistes.
Fer Balanç: (Col·loquialment) Valorar els aspectes positius o negatius d’una situació o
d’un fet.
Resseguint la cinglera, baixem vertiginosament
per l’altra cara de Cabrera. Espectacular! Estem
guanyant nous horitzons i la promesa de racons
i camins per descobrir, ho sabem prou bé. Però
creix una difusa sensació de pèrdua: en la ruta
que seguim ja no tornarem a veure el mar; i els
de Banyoles, a més, acabem de perdre Rocacorba, el nostre punt de referència casolà.
Ara no és moment de mirar enrere ni d’encantar-se a passar comptes, millor que ens concen-

El grup al Pla d’Aiats.
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vida en un tresc.

Sant Andreu de la Vola. Sembla que fa molts
anys en aquesta església hi va haver un rector
molt peculiar. Una de les seves anècdotes diu
que un dia va decidir aspergir els seus feligresos
amb oli en lloc d’aigua, mentre els anava dient:
“Si no s’hi coneix avui, s’hi coneixerà demà. Si
no s’hi coneix avui, s’hi coneixerà demà.”
Avui el rector no ha vingut a rebre’ns, i ningú ens
ha beneït, però, en acabar aquesta excursió, ressona al meu cap: “Si no s’hi coneix avui, s’hi coneixerà demà”. No és pel cansament, o al menys
no només. Penso en les imatges, les sensacions,
el pòsit que deixa una gran caminada.
Objectiu: 2 Fi a aconseguir.
Cap a l’oest, el sol s’amaga i els núvols rogencs
prometen noves emocions, per allà, a aquells
sotes, hi ha d’haver la Franja de Ponent. Ja venim, però no tenim pressa perquè l’objectiu és
el camí!!
Poliàndrica: Es diu de... (Aquesta us la busqueu. I sí, té relació amb l’excursió)
Josep Casals Micaló

Sant Onofre

Sortida dels Veterans i Gent tranquil·la
El passat dia 17 de gener, a les 8 del matí sortíem de Correus per a cobrir un recorregut d’unes
sis hores, amb inici al poble de Palau Savardera
i que per un camí molt ben fressat encara que
molt costerut, ens portaria als onze participants
d’aquesta bonica excursió i en la seva primera
etapa fins a l’ermita de Sant Onofre. El desnivell
a vèncer es important, però la vista de la Baia
de Roses ens animen en la caminada poc més
d’una hora, abans d’arribar i en un petit rierol,
podem contemplar i fotografiar un magnífic
exemplar de salamandra, diuen que les aigües
que acullen aquests animals son de bona qualitat. Seguim pujant i després de l’esforç tenim la
recompensa, ja que arribem a Sant Onofre, i a
pesar de que l’ermita està penjada a la cinglera
disposa d’una bona esplanada amb bancs per
descansar i una font inclosa. La vista es realment
impressionant, tota la Baia de Roses, l’Empordà,
muntanyes de la Garrotxa, Pirineus, inexplicable, ens posem a recés de la tramuntana que
a cops bufa amb força, i esmorzem i a seguir al
camí, ja que Sant Onofre només es la primera
part de la nostra sortida, agafem una còmode
pista que parteix del mateix Santuari, pel Nord, i
ens arribem fins al conegut “Mas Ventós”, espai
públic que la Generalitat, amb molt encert ha arranjat per a lleure.
Deixem ja a la dreta la pista i agafem un camí
ben fressat però amb bastant de desnivell i amb
poc menys d’una hora arribem a la coneguda
ermita de Santa Helena, des de on contemplem
un mar encrespat, amb Port de la Selva i Llançà
al fons, a la nostra dreta i ben a prop l’imponent monestir de Sant Pere de Rodes, en ve a la
memòria 35 anys enredera quan als inicis de la
seva reconstrucció, veníem a veure al bon amic
en Cinto Solanelles que en va ser al primer guar-

dià, com gaudíem tots plegats.
Arribem a l’entrada del monestir, però com que
la nostra anada encara no està complerta, agafem al camí que puja a la dreta i que ens portarà
al Castell de Sant Salvador de Verdera,
una mica cansada la pujada però ha valgut la
pena , la vista impressionant, per una part i al
Sud la Baia de Roses, L’ermita de Sant Onofre llunyana, més al nord el mar encrespat el
Pirineus,i perquè no la tramuntana que bufa a
cops molt forta. Baixem fins al Monestir i com
que ja es tard pren camí de tornada fins al Mas
Ventós, a on amb una de les moltes taules de
pedra de l’indret podem dinar còmodament.

Es l’hora de tornar, agafem un camí que des de
aquest indret baixa directament fins a Palau Savardera, i encara que el recorregut es llarg, el
desnivell no es tant fort com passant per a Sant
Onofre, arribem després d’una hora i escaig a
Palau Savardera, agafem els cotxes i cap a Banyoles falta gent. Una bonica anada amb una
excel·lent companyia i un bon record.
Rafel Cuenca i Juncà
Núm. 450 11

Agermanament
Entre el Centre Excursionista de Banyoles i el Club
Escursionisti Arcoresi, d’Arcore (Llombardia)
ACTIVITATS EXCURSIÓ A ITÀLIA, DEL 6 AL 14 DE JULIOL DEL 2013
Dissabte dia 6 de juliol: Vol Barcelona - Milà,
amb Alitalia, arribada i instal·lació a l’allotjament
previst **
Diumenge dia 7: Excursió fàcil per tothom, al
Pizzo Baciamorti (Val Taleggio) de 2.009 m d’alçada, amb festa de picnic de benvinguda a dalt
del cim.
Dilluns dia 8: Excursió al massís de la Grigna
(travessa dels dos cims, alçada màxima 2.410
m) Excursió llarga en hores. Els que no vulguin
caminar aniran a visitar una part de les ribes orientals del llac de Como, que queda just a sota
d’aquest massís.
Dimarts dia 9: Excursió fàcil per a tothom a la
Valchiavenna, visitant pobles de la muntanya
(n’hi ha un que només s’hi arriba a peu), el Palazzo Vertemate-Franchi (una de les residències
senyorials del renaixement més ben conservades de la zona) i dinar en un restaurant típic amb
productes de la muntanya.
Dimecres dia 10: Excursió als Corni di Canzo
Civate (alçada màxima 1.373 m), sense dificultats però de durada moderada. Els que no vulguin caminar faran una excursió en vaixell per
la branca de ponent del llac de Como, i els dos
grups es retrobaran al capvespre per anar a sopar plegats, una degustació “slow-food”
Dijous dia 11: Visita a la ciutat de Milà, segurament guiada per un guia professional, que ens
farà veure racons no gaire habituals. Els que
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tinguin la intenció de visitar el Sant Sopar de Leonardo da Vinci (al convent de Santa Maria delle
Grazie) han d’avisar amb molt de temps per fer
la pre-reserva, ja que hi ha un accés molt limitat.
Divendres i dissabte, dies 12 i 13: Excursió de 2
dies, amb pernoctació a refugi, a la Valmalenco
(itinerari encara no decidit, que potser inclourà
anar fins als peus d’una gelera, i això vol dir superar els 3.000m d’alçada) Per aquells que no
els vingui de gust caminar, es preveu la visita
de la ciutat antiga de Bergamo i la de Monza, el
parc i la Villa Reale.
Diumenge dia 14: Dinar de comiat i vol de tornada a la tarda.
** L’allotjament està previst en un alberg situat
dins del parc de Monza, a tocar d’Arcore, en règim de pensió completa. L’establiment està en
obres actualment però tenen previst enllestir-lo
aquesta primavera i això vol dir que pràcticament l’estrenaríem. El cost serà d’uns 50 euros
per persona i dia. Sembla que hi ha diversos
tipus d’habitacions disponibles, algunes d’elles
amb bany privat, però encara no ens ho han
concretat.

Els interessats en participar en aquesta activitat
han de contactar com més aviat millor amb el
vocal de la mateixa, Joan Surroca, per concretar
detalls.

Excursió
Al Santuari i serralada de Finestres
Un altra sortida dels Veterans i Gent tranquil·la.
Una anada més curta que ens permet sortir a
les 9 del matí i passant per Mieres fins a l’altura dels Saiols, a on havia estat de pastor el bon
amic Sinto Solanelles: allà agafem un camí ben
assenyalat que ens portarà
fins al Santuari, el dia es molt boirós i ja ens
mentalitzem que la vista serà nul·la, però endavant les sis persones que hem desafiat al mal
temps, la Neus i en Tomàs, en Rafel, les dues
Carme i la Maria. L’indret per on passem es molt
bonic i en poc més d’una hora ja estem a sota
al Santuari, i abans d’arribar a les cadenes que
ajuden a salvar la cinglera, al bell mig del camí
una “bodellada entera de porc” desagradable i
al arribar al Santuari descobrim el motiu d’aquell
entrebanc, i havia una colla d’homes que havien fet a típica matança del porc domèstic, amb
un canat les típiques botifarres, ens expliquen
que al dia abans feren un abundós sopar regat
amb bon vi, d’aquest banquet se’n varen poder
aprofitar una parella que dormien al refugi lliure,
comuniquem als materifes que la bodellada que
ells diuen que havien llaçat pels corbs havia caigut al bell mig del camí, ens diuen que la trauran, cosa que varen fer i varem poder comprovar
a la tornada.

Des del Santuari ens arribem fins a dalt a la serralada, encara que ja sabem que la boira ens
impedirà gaudir de la vista, efectivament nul·la
visibilitat i tornada passant pel Santuari,fins a on
indret “pla de les pedres” arrecerat a on dinem,
després nova caminada fins als cotxes i al passar
per Mieres ens aturem a visitar al fermà de la
Maria que hi viu, es en Manel de la Farmàcia de
Ca l’Alsius, ens ensenya el petit museu d’estris
que te al baixos de la magnífica casa.
Tornada a Banyoles, satisfets per aquesta anada
a pesar de la boira, que hi farem!!!.
					
Rafel Cuenca i Juncà

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

Núm. 450 13

Puig de Capell

El cim més alt del municipi de Mieres
Som en els camps de Ca l’Ermità, per davant de
la porta d’entrada de l’ermita de Santa Maria del
Freixe. El paratge atrau per la seva gràcia i equilibri. L’ermita, els prats de pastura i les muntanyes
retallades al fons (cingle d’Aiats, santuari de Cabrera, entre d’altres) et tempten de quedar-t’hi
una bona estona. Per aquí passen els itineraris
núm. 1, 2, 3 i 4 de la Xarxa de Senders de Mieres (a la web de l’Ajuntament de Mieres i a la
dels Amics de la Serra de Finestres hi trobareu
la descripció detallada). Marxem, de pujada, pel
camí rodat d’accés a l’ermita. Al moment passem entre l’ermita i les runes de Ca l’Ermità, també anomenada la Rectoria. Menys d’un minut de
caminar i trenquem per la primera pista de terra
que trobem a la dreta, que està un xic herbada.
Creuem el Joncaret, un conjunt de feixes que
abans es cultivaven. Pugem lleugerament fins a
una bifurcació de pistes. Anem cap a la dreta. Si
seguíssim per l’esquerra, passaríem a prop de
Can Serra i podríem optar per baixar cap a Mieres o anar cap al collet de Bastarra.

que cada casa important tingués la seva teuleria

Passem per davant de les runes del Verdaguer.
Pel seu volum i extensió deduïm que havia estat
una gran casa senyorial. Just passada la casa
trenquem a l’esquerra per una pista que s’enfila
moderadament. Si seguíssim recte, faríem via
cap a Can Bac i a l’ermita de Bustins. És el camí
per on tornarem.

esclatant de les falgueres i de les molses i un

Finalitza la pujada quan embranquem amb la
pista que hem comentat abans i que prové de
Can Serra. Caminem planejant ben encarats cap
a migdia-llevant.
Quan portem un quart d’hora trepitgem un terra
argilós vermellós. Som a Terres Vermelles. Per
sota nostra molt tapades per la bardissa queden
les restes de la Teuleria. I és que era habitual
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o fàbrica, on es fes el material que calia per aixecar i reformar la casa. Segles enrere el transport
de mercaderia, en aquest cas teules i rajoles, era
car, lent i complicat.
El camí puja fort i fa un parell de regirades separades per un tram recte. A la primera obviem
una pista herbada que marxa cap a ponent. Al
cap d’uns tres minuts, a la segona corba pronunciada trenquem a la dreta per una vella pista
de desemboscar. Quatre minuts més, i quan la
pista es fa impracticable, trenquem a la dreta
per un corriol, que en un moment ens fa entrar a
dins de fageda i deixem enrere les bardisses que
ens incomodaven.
Lliures dels arítjols gaudim d’aquest tram de
camí. Aviat creuem una plaça carbonera. El faig,
igual que l’aulina, es carbonava i, tot i que donava un carbó menys valorat, també és comercialitzava.
Un sotabosc marró de fulles seques, la verdor
silenci sorollós fan que tot plegat sigui una delícia passejar per aquest indret. En el sotabosc
de la fageda predomina el grèvol. La poca claror
que deixa passar el paraigües del fullam del faig
motiva que poques plantes hi puguin fer vida.
Per poca estona veiem retallats a l’horitzó el turó
del Castell de Finestres i el cingle de la Roca de
Migdia. Després de creuar el rec Gros o de la
Font del Verdaguer, el corriol aflueix a una pista de desemboscar i la seguim, pocs metres, a
l’esquerra per tornar a enfilar-nos amunt gairebé
sense camí, seguint les traces de cabirols i senglars. L’objectiu és pujar recte fins a trobar una
segona pista.

La creuem i recuperem el vell i bonic corriol.

trobem un pi ben refregat pel senglar. La reïna és

Quan deixem el bac i ens acostem a solei, al cai-

un bon remei per foragitar els seus paràsits, però

re de la Font, recuperem l’aulinar.

de vegades pot arribar a matar l’arbre.

Encalcem una tercera pista de terra. La se-

Pocs minuts més tard, en una bifurcació de ca-

guim cap a l’esquerra i, quan se’ns acaba als

mins, obviem les dues pistes de la dreta (la de

pocs metres, ens enfilem per una traça, que en

més a la dreta i que baixa ens encaminaria cap

menys de dos minuts ens deixa en un camí tra-

al collet de Bastarra i a Bustins) i pugem per la

vesser més ample.

de l’esquerra, que és més estreta. Uns metres

Cap a la dreta serà per on baixarem a la tornada,
ara anem cap a l’esquerra i, en menys d’un minut, un pilonet de pedres ens indica on hauríem
d’enfilar-nos al marge per anar a veure l’Aulina

més i el camí es torna a separar. Ara enfilem pel
de la dreta, guanyem alçada suaument i anem
flanquejant la muntanya per la vessant de tramuntana.

Rodona. De moment no hi ens enfilem pas, con-

En menys de tres quarts d’hora de caminada as-

tinuem recte pel camí ample. A poques passes

solim l’arbrat Puig de Capell.
Núm. 450 15

Amb els seus 875 metres d’alçada és el cim més
alt del municipi de Mieres. Un forat en els arbres
encarat a solixent, talment una finestra, ens permet veure als nostres peus el petit nucli de cases
del veïnat de Ruïtlles, la de Collferrer al mig de
la collada que separa la vall de Mieres de la de
Falgons, Montfalgó per damunt de Collferrer i, al
fons, la plana Empordanesa i la serra de Verdera, que s’enfonsa en el mar. Bastarra és la casa
més propera a nosaltres, a la dreta de la finestra
i mig amagada pels arbres.
En Pere de Can Minguet explicava que un dia
havia vist un ós per aquesta muntanya. Tenia
bestiar per la zona del collet de Bastarra i va veure un gros animal fosc, més corpulent que una
vaca i bramava d’una manera que ell no havia
sentit mai. I deia que era un ós. Tot i que podria
ser (no seria el primer cas d’un ós escapat d’un
circ ambulant), consultat amb naturalistes, sembla més probable que topés amb un cérvol d’algun acotat de caça. En l’època de zel bramen de
manera peculiar i se senten de molt lluny.
Desfem camí fins a la fita de pedres que ens
marca l’accés a l’Aulina Rodona o aulina de la
Torre.
Segons ens explicava la Carme del Verdaguer,
aquest bonic exemplar d’aulina segueix dempeus perquè fa de terme de tres propietaris. Ja
estava marcada per ser tallada, però, per no posar-se d’acord a quin dels tres propietaris pertanyia, es va salvar de les destrals dels llenyataires.
Per la forma de les branques dóna la sensació
que havia estat arranjada per ser una aulina reclamadora. O sigui que s’utilitzava per caçar el
tord o d’altres ocells pel sistema del reclam i les
palletes untades de vesc.
Continuem pel camí travesser. Deixem a la dreta
la traça per on hem pujat i anem baixant pausadament tot flanquejant el caire de Can Bac, que
fa de partió dels termes municipals de Mieres i
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de Sant Aniol. El nostre camí fita el faig que no
sol arribar a guanyar el caire, més ventat i més
sec.
A uns deu minuts d’haver deixat l’Aulina Rodona, i quan el nostre camí s’embardissa força, entrem a dins del bosc (esquerra i fita de pedres)
seguint una traça que serpenteja per un bosc
més vell sense perdre la direcció de ponent, i
ens aboca, en menys de cinc minuts, a la carretereta de terra que enllaça l’ermita de Bustins
i la del Freixe.
Anem cap a la dreta i en pocs minuts trobem
Can Bac. Aquesta casa situada al mig de la separació dels termes municipals, al llarg dels anys,
tant ha format part del municipi de Mieres com
del de Sant Aniol, segons la interpretació dels
encarregats de termenejar. Actualment pertany
a Mieres.
Com sol ser força habitual, la cabanya es conserva millor que la casa. La porta de fusta de roure,
mig ajaguda a terra, ja no ens barra el pas i només els nius d’ocells ens donen la benvinguda.
La casa va ser construïda al damunt de grossos
blocs de pedra. Un pessebre i quatre lloses del
terra és gairebé tot el que resta sencer d’aquesta
casa. Flocs d’avellaners ja fa desenes d’anys que
envaeixen les feixes més properes.
Continuem caminant direcció al Freixe. Uns
metres enllà i, per damunt del camí, trobem la
bassa de Can Bac. Amb la poca pluja caiguda
i sense cap manteniment, ens sorprèn de veure-la plena d’aigua. Al seu costat hi conviu un
plàtan, atapeït d’heures, que ens retorna la visió
trista i nostàlgica de l’abandonament de la casa.
Seguim en la mateixa direcció. Passem entremig
del quintà de Can Bac, que ja és més bosc que
quintà. Alternem solei i bac. La vegetació és canviant. Trobem castanyer, faig i auró. El roure ens
ha anat acompanyant durant tota la sortida. A la

rec Gros o rec de la Font del Verdaguer (a uns
quinze minuts de Can Bac). A la dreta del camí
i sense rajar trobem el forat de la font del Pla de
la Font o font del Verdaguer. En aquests paratges
conviuen diversos tipus d’aurons: el blanc, el negre i la blada.
Auró Blanc

Auró Negre

Ara caminem de pujada per sota del pla de la
Font.

primera arraconada baga

En un moment deixem la baga per entrar a solei

que passem ens apareix

i passem pels primers camps del quintars que

el boix.

envolten el Verdaguer. Apareixen la ginesta, gi-

Uns deu minuts després

nebres, l’arboç i un altre pi ben pelat pel fregadís

de Can Bac, per l’esquerra

del senglar. Retrobem el camí de l’anada en una

se’ns ajunta una pistota,
força embardissada, que

Blada

ve de Ca l’Espardenya i de
Bustins. Creuem, sense adonar-nos, el caire del
Mig i, després, un primer torrent remarcable, el
clot del Faig. A continuació, el caire de la Font
(enfilada del camí es troba la font Fresca o font
de Can Bac) i un altre torrent que es fa mirar, el

bifurcació de camins. A la seva vertical i unes
feixes sota nostra hi havia la bassa del Verdaguer.
I a partir d’aquí, desfem camí fins a l’ermita del
Freixe tornant a passar altre cop per davant de
la casa del Verdaguer (haurem caminat una hora
i mitja).
Mieres, 17 de febrer de 2013

Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres
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Petit tastet als Carpats
Crisi, paraula que darrerament ha pres més força que mai, recorrent en pràcticament totes les
converses del dia a dia i que espanta només de
pronunciar-la. Doncs bé, aquest va ser la principal raó que ens va portar a un parell de bons
amics a escollir un país proper, econòmic i ple
de possibilitats. Va ser així que ens vam decidir
per Romania, que ens és més o menys familiar,
ja sigui per la immigració, per la desembocadura
del Danubi o per algunes de les llegendes que
s’expliquen del famós Vlad Tepes (Dràcula). Podria semblar que existeixen molts llibres, mapes i
altres tipus d’informació sobre rutes pels Carpats,
però quan vam començar a investigar sobre el
tema, ens vam informar bàsicament a partir d’un
llibre, webs i de recomanacions d’algun conegut
que, alhora, coneixia algú que hi havia estat.
Originàriament, ens havíem plantejat un viatge a
través de tots els Carpats, però tenint en compte
que la serralada comença a Sèrbia i acaba a la
República Txeca (travessant 8 països), finalment
vam optar per reduir la zona del trekking i fer-

lo amb més profunditat. Així doncs, guiant-nos
bàsicament amb The mountains of Romania,
de James Roberts, vam començar a dissenyar
la nostra petita expedició. Dins la pròpia Romania, els Carpats exerceixen una clara línia divisòria entre el nord (Transsilvània) i el sud i l’est
del país. Alhora, la serralada està composta per
una sèrie de massissos encadenats però amb
característiques ben diferenciades els uns dels
altres; des de les muntanyes Retezat al costat
més occidental, al mont Petrosul tocant a Ucraïna i passant per les Făgăraş al bell mig del país.
Com que l’objectiu del viatge era combinar en la
mesura del possible el trekking amb el turisme,
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finalment vam optar per un itinerari que ens permetés fer ambdues coses.
Un altre tema que creiem important destacar és
el tema MALETA. Sí, el posem en majúscules,
perquè si tenim en compte que havíem d’estar-nos uns 5 o 6 dies penjats a la muntanya
i sense comunicació amb la “civilització”, us
n’adonareu que havíem de portar des de menjar
deshidratat, aigua, sac, roba fins a una tenda!
D’aquesta manera és fàcil començar a sumar
quilos a la maleta fins a arribar al voltant dels 18.
Traginar-la no va ser cosa fàcil.
Com sempre, la nostra temporada de vacances
va coincidir amb el setembre. Podríeu pensar
que potser és una mica arriscat per temes climatològics, tenint en compte la latitud on ens
trobem i la proximitat amb els canvis d’aire provinents de Rússia, però vam sentir a dir que
durant els mesos d’estiu el trekking és una de
les activitats preferides pels romanesos. Això ho
vam poder constatar un cop allà per la quantitat
de xarxes de camins marcats (alguns poc repintats), però la majoria d’ells amb poca afluència
en aquesta època de l’any.
Després d’aterrar a Bucarest, i com que sempre anem a la que salta, ens vam trobar enmig
d’aquella gran ciutat just quan començava a clarejar, carregats com mules però amb ganes de
fer una petita excursió pels voltants de l’estació.
És cert que no hi havia ningú pels carrers, però
de gossos assilvestrats, els que volguessis! Tant
és així, que vam patir un moment de pànic en
veure’ns envoltats per 5 d’ells bordant-nos en
un carreró que semblava ser el seu territori. Així
doncs, entre aquest fet i el poc encant que ens
despertava la ciutat, vam decidir comprar un bitllet per anar fins a Sibiu, al cor de Transsilvània.
Durant el trajecte vam poder veure les muntanyes que exploraríem en els pròxims dies (les
quals anaven en paral·lel a la línia del ferrocarril)
i ja d’entrada vam quedar impressionats per la
majestuositat i la imponència d’aquelles serra-

lades que, partint de 500 metres, assoleixen els
2500 m d’alçada amb pocs quilòmetres o hores
de recorregut. Gens menyspreables pels aficionats a pujar muntanyes.
Els primers dies els vam passar a Sibiu, capital
de la cultura europea al 2007. Aquí es nota que
hi ha hagut una forta inversió a causa principalment d’ aquest esdeveniment, el qual ha portat
els turistes als seus carrers i places més cèntrics.
Tot plegat, sota l’atenta mirada d’unes teulades
amb unes obertures molt peculiars. Des d’aquest
punt també vam aprofitar per visitar Sighișoara,
una ciutat fortificada singular i característica de
l’estada dels saxons en aquesta part de Transsilvània. Val a dir que l’annexió de Transilvània a la
Romania actual no es va produir fins després de
la primera guerra mundial, ja que abans havia
format part de l’antic imperi austrohongarès, fet
que li propicià una enorme influència hongaresa
i alemanya. Després de dos dies i de fer les darreres compres d’emergència, vam enfilar cap a
les muntanyes Făgăraş.
Vam iniciar el camí en la immensa soledat, pujant per unes muntanyes encara mig verges i
densament poblades d’arbres enormes i, evidentment, d’ossos. Tot i que els locals ens advertiren de la presència d’aquests animals, vam

seguir les recomanacions i per sort no vam tenir cap topada amb ells. El gran esforç va durar
prop de 3 hores, fins a assolir el cim i, a partir
de llavors, a carenejar. Durant 5 dies i 4 nits vam
estar carenejant d’oest a est les Făgăraş, passant
pels cims (Vârful) Negoiu (2535 m) i Moldoveanu (2544 m), sobrevivint a base de pa, embotit,
barretes energètiques, menjar deshidratat i sopes. Si bé és cert que hi ha l’opció de fer etapes
de refugi en refugi (guardats), nosaltres vam preferir quedar-nos amb tenda o en algunes cabanes que trobàvem periòdicament a la part més
alta de la muntanya. Tot i no disposar de grans

comoditats, la tranquil.litat i el paissatge de la
zona eren motiu suficient per dur a terme aquest
pla alternatiu. Així doncs, al cap de 5 dies d’estar
enfilats a les parts més altes de Romania i passant per camins on fins i tot havíem de grimpar
amb l’ajuda de cadenes, vam arribar a la zona
de Piatra Craiului, on ens vam poder relaxar un
dia. Val a dir que vam tenir força sort, ja que a
partir de llavors hi va haver un canvi de temps
que ens hagués dificultat el trekking. La cresta
rocosa de Piatra Craiului, coronada pel Vârful
La Om (2238 m), sobresurt majestuosament al
fons d’una vall i l’ascensió pel costat occidental
és veritablement impactant. Així doncs, tot i que
en un primer moment teníem previst creuar tota
la cresta, a causa de les condicions meteorològiques, vam optar per fer un puja i baixa amb
la major lleugeresa de pes possible. La grimpada fins al capdamunt va ser espectacular, amb
vistes a les Făgăraş i a les muntanyes Bucegi
(la nostra destinació final) i al poble de Bran i
la ciutat de Brașov al fons de la vall. Després de
l’ascenció sí que tocaven un parell de dies de
repòs, els quals vam aprofitar per visitar el castell
de Bran (on falsament s’atribueix la residència
de Vlad Tepes), Râșnov i la ciutat de Brașov. En
aquesta última, sorprenentment arreglada, vam
aprofitar per degustar alguns dels plats i vins
més típics de la cuina romanesa. Per últim, ja
només ens restava el massís de les muntanyes
Bucegi (segurament les més famoses de Romania ja que s’hi poden realitzar múltiples activitats
esportives), on, sortint des del poble de Bran,
vam iniciar un recorregut d’un parell de dies per
assolir el cim i posteriorment fer un tour pel massís fins a baixar finalment al poble de Sinaia.
Un cop al poble de Sinaia, on ens va enxampar
un canvi dràstic de temps (fins i tot amb neu a
partir dels 1500 m), vam aprofitar per fer una última visita a l’antic palau reial, relaxar-nos definitivament i pair el que per a nosaltres havia estat
un viatge ben equilibrat i en un país que ens va
sorprendre d’una manera gratificant.
Francesc Ribas Aulinas i Eduard Palomer Roca
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Aplec de Sant Bernat de Menthon
al Santuari del Mont

Tal com estava previst el passat dia 17 de març,
va tenir lloc aquest tradicional Aplec en honor
del patró dels Excursionistes, i aquest any varem tenir una solemnitat i unes circumstàncies
excepcionals. Per una part es va reinstaurar una
nova imatge del Sant, obra de l’escultor banyolí
Pere A. Martin que ja va ser el que va fer la imatge del 1953, i que l’any passat varen robar del
Santuari en ple dia; per l’altra la presentació per
primera vegada de la colla castellera “ELS VAILETS DE L’EMPORDÀ” de Castelló d’Empúries,
i també una vegada més varem poder comptar
amb la magnífica Coral “LES VEUS DEL CRIC”
de Riudellots de la Selva.

l’any 1953, al temps que demana a la Verge i a
Sant Bernat que ajudi als Amics de Sant Aniol
perquè puguin portar a terme la reconstrucció
del REFUGI DE SANT ANIOL D’AGUJA. Ja acabada la Missa la Coral ens ofereix un magnífic
concert al mateix temple.
Després i davant al Santuari, la colla Castellera
aixella uns arriscats castells, amb ensurt inclòs
per la caiguda, sense conseqüències d’un anxaneta, actuació que es acollida amb entusiasme
per tots els assistents.

A les deu del matí petits i grans sortim del Pla
de Solls i anem fins al Santuari a on ens espera
Mn. Enric Sala i els membres del Patronat, ja
a l’església agafem la nova imatge del Sant per
anar en processó fins al padró, als peus de l’escultura de Mn. Cinto Verdaguer, i al fons encara
que amb un dia molt tapat, podem contemplar
al macis nevat del Canigó.
Mn. Enric fa una petita dissertació sobre l’acte i
tot seguit la benedicció de la nova imatge de Sant
Bernat, la coral canta els Goig i novament amb
processó fins a l’església a on comença la Missa
Solemne, però abans “Els Vailets de l’Empordà”
fan la presentació de la colla i posen el seu fular
a la imatge de la Verge, fent l’ofrena d’un ciri a la
Mare de Deu, seguidament i a dintre del temple
alçaren un castell, magnífic i emocionant.
Comença la celebració amb els cant de la Coral
acompanyada pel seu organista. A l’homilia Mn.
Sala te un especial record pels excursionistes i
en especial pel C.E.B., també per a la Colla Castellera i per la Coral les Veus del Cric. A l’ofertori
el President del C.E.B. Salvador Coll, fa l’ofrena
d’un ciri a la Verge i en Rafel Cuenca el mati de
l’ofrena de la imatge de Sant Bernat de Menthon
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Joan Surroca.

Es tard agafem al camí de tornada fins al Pla de
Solls, a on en Lluís havia preparat cadires i taula
per a tothom i en Marc ens va preparar un arròs
que va fer les delícies de tothom, dinar de germanor am les típiques postres de coca de Sant
Joan de “Ca la Sofia”, exquisida. Mentrestant la
mainada jugàvem i gaudien de l’indret espaiós.
En acabar cantada dels Adéus, i tots contents
cap a casa, ja que a pesar del dia amenaçador
no va ploure , ara esperar l’any vinent i que Tant
la Verge del Mont com el nostre patró Sant Bernat, moguin els corts i les butxaques de devots
i excursionistes per a poder acabar de pagar la
nova imatge del Sant.
Rafel Cuenca i Juncà

Sant Aniol d’Aguja

Helicòptering de crisi a Sant Aniol d’Aguja
Feia prop de quaranta anys que no havia pas
tornat a l’ermita de Sant Aniol d’Aguja. Aleshores hi havia anat com a contrabandista
polític. Érem tres, pel camí de la Muga, duent propaganda subversiva als companys
del PSAN. Teníem les motxilles ben plenes.
Hi he tornat fa uns dies amb sis amics del
grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans. Aquí també vam emplenar
les motxilles. Però aquest cop dúiem material
de construcció: teules i taulons, entre altres.
Vam portar així el nostre «gra de sorra» a les obres
de rehabilitació de l’antic refugi que es troba tocant a la capella. Fa quaranta anys el refugi encara s’aguantava : havíem pogut amagar el « material » sota una llitera. Ara el teulat s’ha esfondrat.
Amb gran encert tres entitats excursionistes,
l’abans esmentada Peu Alegre de Sant Llorenç
de Cerdans, Terra Aspre de Montagut i el Centre
Excursionista de Banyoles han constituït una associació federativa amb l’objectiu de rehabilitar el
refugi. Són els Amics de Sant Aniol d’Aguja. Tenen
web amb tota la informació pertinent i una adreça
a la xarxa: amicsdesantanioldaguja@gmail.com.
Amb gran sentit de l’humor han anomenat «helicoptering» les diades de transport a peu del material. Cal dir que tampoc els matxos ho podrien
fer a causa d’un passatge força estret i dos ponts
penjants sobre el torrent. A partir del final de la

pista la caminada és d’uns 90 m. Els bastaixos
benèvols tant poden ser de les entitats respectives com exteriors. Aquestes poden també participar financerament a l’operació amb donatius
de 10 euros com a mínim.
«Helicòptering» és una mena de pam de nas a
un mitjà de transport financerament inassequible. I aquest és l’aspecte potser més interessant
de tot plegat. La crisi facilita la solidaritat, solucions alternatives, no contaminants, gratuïtes
on la «paga» és la felicitat d’haver participat, en
un ambient d’amistat, a una obra col.lectiva. A
l’operació de Sant Aniol hi ha qualcom de l’esperit dels qui antanys aixequeren les humils ermites
i capelletes de les nostres muntanyes, l’esperit
d’un món alliberat de l’imperi dels diners. La
sortida de la crisi passa per un canvi de civilització. L’operació de Sant Aniol és en el bon camí,
en tots els sentits de la paraula. Les properes
«jornades» seran el dissabte 9 de març, el diumenge 7 d’abril i el dissabte 13 d’abril, i el famós
aplec, dit « dels francesos » perquè hi solen participar els de St Llorenç, es farà el 19 de maig.
Miquel Mayol i Raynal
Article publicat el 23 febrer 2013 per Miquel Mayol
en el seu dietari de El PuntAvui (http://blogs.elpunt.
cat/miquelmayol/) i reproduït en aquest butlletí amb
l’autorització del seu autor.

Altres entitats col·laboren amb l’helicòptering
Més de 100 particulars ja han participat en la
tasca de pujar material a Sant Aniol amb la finalitat de poder començar ben aviat les primeres
obres de rehabilitació del refugi.
També es gaudeix de la col·laboració d’entitats
com ELS CENTPEUS DE GIRONA, ELS TRÍOPS
MARXAIRES DE FONTCOBERTA. I el passat dia
17 de febrer la SECCIÓ DE PIRAGÜISME DEL

CLUB NATACIÓ BANYOLES va destinar una jornada a pujar fato cap al refugi. Eren uns 25 participants que, per un dia, van deixar els rems i van
agafar les motxilles. Van realitzar dos viatges i ho
remataren amb un dinar de botifarres.
Agraïm la col·laboració de particulars i entitats i
esperem que se n’afegeixin més. Gràcies!
Amics de Sant Aniol d’Aguja
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Concurs de fotografia

1r Premi. José Agustín Gurrutxaga de Bergara. “Frente a la ventisca”

2n Premi. Santi Viladrich de Manresa. “S-T-II”
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XXè piolet de plata

3r Premi. Ramon Bellart de Barcelona. “1-inmensitat”

Accèsit. Joan Masdeu de Ripoll.
“Excursió interior”

Accèsit. Benito Cantero de Bergara.
“Botreaitz”

Agraïments

Accèsit. Ángel Asparisi de Logroño.
“Cresta Palomares”
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Volant cap a Sant Aniol
L’ hivern ha passat volant i els Amics de Sant
Aniol no han parat de volar amb el material a
l’esquena cap al refugi.

Definició prèvia
Recordo que l’helicòptering consisteix que els
excursionistes facin la competència als matxos
de bast i als helicòpters. Dos tipus de contrincants que estan avesats a traginar molt de pes.
Els excursionistes guanyen la partida perquè, de
moment, i com era d’esperar, no s’han presentat
ni els animals de quatre potes ni l’ocell de ferro.

Com van les jornades
d’helicòptering?
L’helicòptering té èxit de participació i de resultats. Tant participa gent coneguda com d’altra
que no havíem vist mai. Són voluntaris i voluntàries de la colla o bé que han sabut la nostra tasca
per mitjà dels diaris o d’internet i que vénen de
poblacions llunyanes com poden ser Sant Llorenç de Cerdans,Vidreres, Blanes... Se sumen
grups de fins a 40 participants i s’han arribat a
pujar 1.200 kg de material en un sol matí. La
majoria de traginers realitzen dos viatges i alguns
s’engresquen a fer-ne tres. Sí, sí, tres pujades a
peu en un sol matí i amb la motxilla carregada.
També hi ha una minoria que no sap res de
l’activitat però que s’hi afegeix perquè se la troba. Excursionistes que fan una caminada per
aquells verals i que topen amb el tràfec de les
tragines. Elogien la tasca i, de manera voluntària,
carreguen la seva motxilla per col·laborar amb
el seu gra de sorra. Deixen el material a Sant
Aniol i llavors continuen l’excursió prevista. Destaquem la gesta d’un noi que es va desdir de la
caminada que tenia prevista i es va quedar amb
nosaltres tot el matí. Va fer dos pujades de més
de 25kg cadascuna i, abans de marxar, encara
ens va venir a donar les gràcies.
A Sant Aniol ja hi tenim entre set i vuit mil quilos
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de material que hi ha arribat des que es va iniciar el transport el mes de juliol de 2012. Sabeu
quants trajectes han fet falta per acumular tant
de pes? Doncs calculem que cada camàlic carrega de mitjana uns 15 quilos. Hi ha qui porta
menys de 10 però també hi ha qui es passa dels
20. Doncs per sumar uns 7.500kg fan falta 500
viatges de 15kg cadascun. Déu n’hi do!!! Si això
ho repartim amb els 110 participants diferents
que hi ha hagut fins ara, toca a poc menys de 5
trajectes per cap.

Quin material es puja?
El material assolit és molt divers: rajols, teules,
rees, armadures de ferro pels forjats, taulons,
puntals, peces de bastida, greda i sorra...Això de
la sorra potser és l’ingredient que més fa notar
que s’està exercint una feina de formiguetes. A
la Muntada carregues un, dos, o tres sacs que
ja tenim preparats. Cada porció pesa entre 5 i
7 kg. Posem que puges dos sacs, que ja és un
pes considerable. S’arriba a Sant Aniol, treus els
saquets de la motxilla i els buides al contenidor
on es guarda. És un moment una mica desmoralitzador perquè t’adones que ben poc es nota

Un gra de sorra més.

la teva aportació ja que el volum de la sorra que
bolques és ben petit. Tanmateix, si tornes a mirar el contenidor al cap d’unes hores, obres els

Sant Aniol d’Aguja
ulls com unes taronges perquè s’ha omplert notablement. No te’n saps avenir que les petites
porcions de cadascú hagin acumulat tan bell
piló. I et quedes amb la satisfacció de sentir-te’n
partícep.
I la màquina de pastar? Com s’havia de pujar la
màquina de pastar pel camí? Una de les primeres
i lògiques respostes podria ser que és impossible.
Quan les cases de la
vall de Sant Aniol es
trobaven en plena vida
tenien carros. La Quera o Can Barrufa en
van ser dos exemples.
I com els pujaven els
carros si no hi havia
un camí prou ample
per accedir-hi? Doncs
els pujaven desmuntats. L’avantatge que
tenien aquell temps
era que carregaven les
peces al bast dels matxos. Ostres! Ja m’hauria
agradat veure un parell de rodes de carro carregades una a cada costat de l’animal! A l’entorn
de les cases s’eixamplaven a pic i pala alguns
camins principals per tal de poder transitar, amb
el preuat vehicle, pels principals camps i feixes.
Inspirats en la gent pretèrita i sàvia, la màquina de pastar es va desmuntar en dues peces:
estructura amb el motor i el bombo a part. El
passat 9 de març va pujar penjada i ben lligada
amb canyes de bambú ( que són fortes i pesen
poc) i a cavall de quatre “matxos de bast” de
dues cames. A Sant Aniol es va tornar a muntar
i el mateix dia ja es va engegar per comprovar
que funcionés bé. Així va ser. Són gestes que
fan créixer la moral. El que es presenta com un
problema difícil de resoldre, al cap d’un temps,
esdevé una fita assolida gràcies a la implicació i
l’esforç de tota la penya.
Per cert, la màquina de pastar ens l’ha donada
el senyor Josep Rué Muntañola d‘Els Pallaresos
(el Tarragonès). En Pep de Pujarnol, que és el

seu fill i també col·labora a Sant Aniol, la va anar
a buscar allà baix i hi va fer algun arranjament.
Gràcies!

La força popular
De ben segur que pensareu que estem tocats de
l’ala perquè això de l’helicòptering és una feina
molt dura i que només se li pot acudir a quatre
llampats. Pensareu que només hi anem a patir
a Sant Aniol. El vostre pensament és ben lògic,
ho reconec, però perdoneu que us digui que
aneu equivocats. El patiment físic dels portadors
és una falsa aparença. Us ben asseguro que la
part bona de tot plegat és la força del voluntariat. L’ambient que es respira. Una força popular
que, si recordem la seva història, sabrem que
ha contribuït de manera notable a la construcció
del país en tots els seus àmbits. A les jornades

d’helicòptering s’hi percep aquesta força de les
persones. Gent voluntària que aporta el seu esforç sense tenir-lo en compte, sense voler res a
canvi, perquè està convençuda que treballa per
una bona causa.

Una visió particular
A part del bon ambient que es viu a les jornades
de treball a Sant Aniol, motiu més que satisfactori, també us vull manifestar la meva visió més
particular.
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La periodicitat de les anades al bell indret garrotxí s’ha fet cada vegada més curta des que
ens vam plantejar de començar les obres. Des
del gener del 2012 ens vam proposar cada mes
i des del gener de 2013 , uns pocs, hi pugem
cada setmana. I de vegades, dos i tres cops. I en
les mateixes jornades de treball, dos o tres cops
per matí!! Qui ho hauria dit! Ja és ben estrany i
pot semblar una bestiesa. La veritat és que no fa
gens de mandra. Primer, perquè es van aconseguint els propòsits comuns i, segon, perquè
també s’obtenen premis personals inesperats.
Si ens mirem les excursions a Sant Aniol des
d’una focalització purament excursionista, no en
quedarem pas gens decebuts. Mirar-se la vall en
totes les estacions de l’any és veure una projecció de fotografies ben contrastada. El paisatge
canvia, i molt, d’una estació a l’altra. A l’hivern
tot és despullat i nítid. Les glaçades dormen la
natura i a nosaltres ens fan anar llatins. A la primavera tot reverdeix. Primer escampant un vel
sinuós de verds i llavors esclatant amb la florida.
A l’estiu tot xiuxiueja. Airets agradables i aigües
refrescants que ens criden al bany. La tardor es
decora amb aurons i fajos que pinten de colors
grocs, bruns i vermellosos, totes les raconades
del bac i s’enfilen fins als cingles de les balmes
d’Uja i el puig de Sant Marc. Tota la progressió
és perceptible durant cada mes. Cada vegada
que anem a Sant Aniol, si es mira l’entorn amb
uns ulls ben oberts, tot es diferent. Us diré que,
fins i tot, es noten canvis en aquells matins que
es fan tres pujades i baixades. Sí, no és el mateix
observar els elements a les nou del matí o a les
dues del migdia. El sol volta i va encenent llums,
ombres i colors diferents a cada hora. Les aigües
de la preuada riera canvien de colors i el seu voltant també es transforma. Si està núvol o plou,
no té res a veure amb un dia radiant. Si no fa
vent, les gorgues són una placa llisa on ens emmirallem, i si entra una mica d’aire de migjorn,
les aigües marquen minúscules onades que es
mouen: ara brillen, ara s’apaguen. Les pluges de
principi de març van transformar ben bé la riera.
Va desaparèixer aquell llec que s’havia apoderat
de les pedres de sota l’aigua a causa del poc ca26 Centre Excursionista de Banyoles

bal que tenia per culpa de la sequera de tant de
temps. Pujar pel camí en els dies posteriors a la
riuada provocava una sensació ben sorprenent.
La fressa de l’aigua, baixant enfurismada, donava
un to molt més viu i feréstec a la vall. L’ amic Ernest Costa, que considero un mestre, a vegades
m’ha dit que el paisatge es percep amb tots els
sentits. Em sembla que en començo a aprendre
una mica i puc constatar que és ben veritat.
Les violes, herbes fetgeres, les orelles d’ós, les
orquídies ens saluden pel camí. El pit-roig se’ns
apropa per pescar les engrunes dels nostres
àpats. La papallona Cleopatra ens regala volades
que tracen cercles i línies de colors verds i grocs.
L’ensurt que ens provoca el galàpat quan, feixuc, s’aparta del viarany perquè no el trepitgem.
L’anar i venir de la mallerenga, que de manera
incansable, cerca aliment pels petits que xisclen
al niu de dintre les parets del refugi. Els barbs
que senyoregen sota les aigües. El cant del ga-

Herba fetgera.

marús que ens obliga al retorn cap a casa. Ah!
Quina enveja! Tu et quedes i jo me’n vaig!
L’objectiu de gaudir d’un refugi guardat a Sant
Aniol és llunyà. No ens enganyem. Però, amb
constància i fe en la bona voluntat de les persones, tot arribarà. Mentrestant us dono fe que
el camí cap a aconseguir-lo és més que plaent.
Perquè és un camí que fem convençuts, un
camí que fem volant i gaudint de la llibertat que
suposa conèixer i clavar arrels a la terra que estimem.
Quim Oliver Tarradas “xari”

Sant Aniol d’Aguja

Nous amics-col·laboradors de Sant Aniol
Administracions Girona
Aiguaviva Serra Jordi
Aupí Vilanova Xavi
Bonaventura Ametller Narcis
Bonaventura Brugués Laura
Bonaventura Brugués Xavier
Brugada Arnau Martirià
Celler Marià Pagès
De La Cueva Parera Rosa
Félez Garriga Montserrat
Fernández Martínez Jordi
Juanola Bassols Xevi
Llavina Marcó Jordi

Marguí Dorca Alba
Mias Poitlloch Olga
Muñoz Sala Emma
Ortiz Cano Justi
Palau Abulí Joan
Puigdevall Huix Merce
Rams Cane Carles
Revista “Les Garrotxes”
Roca i Martínez Víctor
Roca Serra Jordi
Sala Cantarero Olga
Vergés Serra Dolors
Xarles Pineda Maria

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

Els primers mecenes pel refugi de Sant Aniol
En el passat butlletí es presentava un procés de mecenatge i es proposava un quadre d’aportacions, la
quantitat de les quals, dóna dret a diferents beneficis segons la quantitat que es dóna. Tenim la sort d’haver rebut les primeres donacions. I les anirem publicant perquè en quedi constància. Gràcies a tots i totes.

Mecenes que tindran el seu nom al refugi
Família Cid Tarrats
Gómez Barri Josep
Família Oliver Torrent
Pineda Rovira Josep Mª
Assoc. Tenim Poca Feina
Grup De Joves De Montagut
Grup De Joves De Mata
Centre Excursionista Besalú
Secció Vertical Centre Exc. Banyoles

Altres mecenes
Anònim
Anònim
Ayguadella-Caselles
Costa Perich Miquel
Juliol Joan
Triops Marxaires De Fontcoberta
Família Massip Pinatella
Roca Victor
Roura Miquel

Llista d’aportadors de material
Tot seguit deixem constància d’empreses, particulars i entitats que han col·laborat amb donació de
materials que serviran per a la primera fase de les obres al refugi de Sant Aniol. MOLTES GRÀCIES!
Ferros Agustí, S.L. - Can Manxa, d’Olot
Ciments Molins, S.A.
Construccions Miquel-Joan
Miquel Borrell
Construccions Canadell-Mitjavila

EPSA
Micaló Ramió, S.L.
Josep Rué Muntañola
Amics de l’Alta Garrotxa
Rosa Coll
Núm. 450 27

Les nostres seccions
Diumenge 14

Secció
excursionisme clàssic
ABRIL
Diumenge 7

NOVENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE TREBALL A
SANT ANIOL.
El mes d’abril ha de ser la recta final cap a l’inici
de les obres que es volen començar el mes de
maig. És probable que a part de les jornades que
veieu programades també n’hi hagi d’extraordinàries. Ens mantenim en contacte.
Per aquest diumenge tenim el mateix pla de
sempre. 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. Contacteu: Quim
Oliver “xari” i Pitu Ribas.

Dissabte 13

DESENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I REUNIÓ PER
L’APLEC A SANT ANIOL.
Cada any té lloc una trobada dels Amics de Sant
Aniol, específica per a preparar l’aplec, que enguany esdevindrà el 19 de maig. Aquesta vegada
s’ha decidit de fer la reunió a Sant Aniol i, així,
mentre hi pugem anirem carregats de material.
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. Contacteu: Quim Oliver
“Xari” i Pitu Ribas.
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DE BANYOLES A LA FRANJA DE
PONENT
6a etapa: de Borgonyà a Alpens
Continuem amb la sisena etapa de la travessia
que ens ha de portar cap a la Franja de Ponent
.En aquesta ocasió, reprendrem el camí on el
vam deixar al gener, al poble de Borgonyà. Una
petita població osonenca que és homònima a
una altra població de la nostra comarca del Pla
de l’Estany. Ens disposarem a iniciar una caminada d’un dia. Tot el seu recorregut es troba íntegrament a dins la comarca d’Osona. Quedarem
ben situats perquè en la propera etapa de tardor
puguem saltar al Berguedà.
Itinerari: Borgonyà- Hostalot- Majalou- la Portella- Cingles de Bescanó- Sant Miquel de Gallifaels Munts- collet de Sant Agustí- l’Alou- ermita
de Sant Pau- Alpens. Hores de marxa efectiva:
6h 30min. Guiatge: Ramon Feixas.
Cal apuntar-se a secretaria i fer efectiu l’import
de 10 euros per fer front a les despeses d’autocar. També hi haurà la possibilitat de dinar a
l’hostal d’Els Munts. Cal que ho digueu al moment de la inscripció per poder fer la reserva.
L’import del dinar es pagarà al mateix hostal i
havent dinat. Gràcies.
Projecte conjunt: Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.

Diumenge 21

XXXVI EMBARDISSADA
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
d’Olot i que té com a finalitat donar a conèixer

algun racó de l’Alta Garrotxa. Enguany transcorrerà per la vall de Sant Aniol. Més informació, a
la Secretaria del Centre una setmana abans.

Dissabte 27 i diumenge 28

LA GENT DE LA TERRA ALTA AL
NOSTRE COSTAT.
La germanor amb la gent del Pinell de Brai ens
convida a una nova trobada.
L’any passat ens vam trobar en un terreny estrany però divertit. És molt poc habitual que excursionistes de pagès es trobin a Barcelona per
caminar amb barretina, xiruca i paraigua. L’experiència va ser interessant i divertida.
Enguany reprenem l’intercanvi de donar-nos a
conèixer les nostres respectives terres. Tornarem
a la vall de Sant Aniol d’Aguja per veure si tenim
millor meteorologia que el primer any que ens van
visitar. A més, ens faran costat en el projecte de la
rehabilitació del Refugi de Sant Aniol i practicaran
l’HELICÒPTERING. Serà el seu gra de sorra.
Programa:

germanor a Rocacorba. Havent dinat Cant dels
Adéus a la placeta de Rocacorba.

MAIG
Dissabte 11

ONZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I NETEJA PER
L’APLEC A SANT ANIOL.
S’acosta l’aplec i ens cal tenir l’entorn net i polit.
A més d’aquesta neteja habitual, no deixarem de
banda l’Helicòptering. Entre aquesta jornada i el
mateix dia de l’aplec es preveu d’acabar de pujar
tot el material que faci falta. Per això us demanem un últim esforç: veniu a transportar el vostre
“gra de sorra”. Gràcies! 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. Contacteu: Quim Oliver “xari” i Pitu Ribas.

Diumenge 19

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA

Divendres dia 26: Recepció, allotjament i sopar.

Durant les setmanes prèvies sortirà el programa
previst amb informació detallada

Dissabte dia 27: Excursió i Helicòptering a la Vall
de Sant Aniol.

d’aquesta festa tan bonica. El trobareu a Secretaria o us l’enviarem per internet.

Un itinerari clàssic que destaca per les vistes a
vol d’ocell de Sant Aniol.

Dissabte, 25

Itinerari: vall de Riu- les Marrades- la MuntadaHelicòptering fins a Sant Aniol- Can Barrufa- pujant del Jóc- Puig de Sant Marc (opcional)- Balmes d’Uja- collet de la Balmeta- Talaixà- pont de
Valentí- el Queret- Sant Feliu de Riu- vall de Riu.
Sopar en un hostal de la zona. Cal reservar i per
això us heu d’apuntar a la secretaria del Centre,
com a molt tard el dimecres dia 24. Gràcies.
Diumenge dia 28 d’abril: visita turística a determinar per la comarca del Pla de l’Estany. Dinar de

EXCURSIÓ AL CASTELL DE
ROCABERTÍ (LA JONQUERA)
Ben entrada la primavera ens disposem, com
cada any, a seguir els passos dels companys
Joan Surroca i Paco Torres que ens guiaran per
camins tan desconeguts com preciosos. No us
la perdeu!
Itinerari: La Jonquera - Sant Jaume de Canadal - Capella de Santa Llúcia - Castell de Rocabertí - Dolmen del Pedreguer - Sant Pere
Núm. 450 29

del Pla de l’Arca - Roc Lluent - La Jonquera
Horari previst: unes 6 hores de caminada.
Desnivell: 650 metres aproximadament.
Sortida a les 7 del matí dels aparcaments de la
zona comercial del Passeig de la Farga.
Vocal: Quim Oliver “Xari”

fer servir en darrera instància.
Si encara no heu practicat l’helicòptering, aquí
teniu una última oportunitat. Mateix pla de sempre: 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.
Contacteu: Quim Oliver “Xari” i Pitu Ribas.

Guiatge: Joan Surroca i Paco Torres.
Confirmeu l’assistència abans del dimecres dia
22 de maig. Gràcies!

JUNY
Dissabte 1

MATINAL DE TREBALL A
ROCACORBA. La colla del Podall
contraataca.
Fidels a la muntanya de Rocacorba, continuem
programant aquestes matinals de treball. Se’n
fan un parell a l’any, més o menys a principi i a
final de temporada. Seguirem amb el manteniment del camí a peu i de la neteja d’altres indrets
singulars. En les últimes matinals es va treballar
intensament en la recuperació del camí de Biert. Si som una bona colla, potser aconseguirem
tenir acabat el tram entre el collet de Can Gelada i l’església de Biert. Dinar de germanor a les
dependències del Santuari. Cal que us apunteu,
com a molt tard, el dimecres abans. Només us
cal trucar a secretaria. Mercès!

Diumenge 9

DOTZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE TREBALL A
SANT ANIOL.
Si tot va bé, ja farà algunes setmanes que s’hauran començat les obres al refugi . Comptem que
aquesta serà l’última jornada de fer tragines. Caldrà pujar els materials que els paletes hauran de
30 Centre Excursionista de Banyoles

Dissabte 29

“SOBREVOLANT” EL CATLLAR
(Ripollès)
Ja fa uns anys vam fer una caminada en aquesta
coma amagada poc abans d’arribar a Setcases i
al marge dret del Ter. En aquella ocasió vam caminar per l’interior i a mitjana alçada. La proposta d’enguany resseguirà en bona part la vora carenera d’aquesta profunda vall en forma de mig
embut. Des de les alçades veurem i tastarem els
pendents esgarrifosos d’una raconada deixada
de la mà de Déu i on es refugien ramats d’isards.
A la tarda ens endinsarem a la fondalada per
assaborir les aigües cristal·lines de la ribera del
Catllar. Tan juganera i ràpida com curta. El Ter
afamat de set l’espera ben a prop.
Cal esmentar el fort esforç físic. Una pujada de
cap a 1500 metres de desnivell, d’una tirada.
Sens dubte que ens ajudarà a tenir entrenament
per a l’excursió dels tres cims de tres mil metres,
programada pel mes de juliol.
Itinerari: pont del Catllar- Mare de Déu del Catllar- cabanya del Ras- ras de Dalt- la Trona- serra
de Pastuira- cim de Pastuira- puig de les Borregues (2683 m)- collada del Catllar- puig de la
Coma o de Fontlletera- collada de Fontlletera- clot
dels Emprius- ribera del Catllar- pont del Catllar.
Vocal: Quim Oliver “Xari”.

AVANÇ PEL MES DE JULIOL
Dissabte 27 i diumenge 28

DE TRES MIL EN TRES MIL : EL
MONTCALM (3077m), LA PICA
D’ESTATS (3143m), PIC DE VERDAGUER
(3133m) I EL SOTLLO (3073m)
Com ja és costum, pel proper juliol un proposem una excursió “d’alçada” per pujar a uns
cims clàssics del nostre Pirineu però que, com
que són molt coneguts, sovint es deixen de banda. Continuarem visitant els refugis de l’Arieja i
aquest cop anirem al refugi de Pinet, a 2242 m
Haurem deixat els cotxes a l’aparcament de L’Artiga, prop de Monicou.
Excursió d’alta muntanya, trepitjant terrenys inestables, forts pendents i amb passos aeris de
grimpada on caldrà fer servir les mans, amb uns
desnivells molt importants (1122 m de pujada i
tres hores efectives de marxa el dissabte, i 1180
m de pujada, 2310 m de baixada i nou hores
efectives de marxa el diumenge) . També hi ha
la possibilitat enguany que hi hagi neu a la cara
nord de La Pica.
Cal estar en possessió obligatòriament de la tarja
de federat mínim modalitat C, i estar ben entrenat
per poder fer l’excursió sense problemes.
Com s’ha dit, es dormirà al refugi de Pinet (CAF)
en règim de mitja pensió. Com que és un refugi molt concorregut pels cims emblemàtics que
l’envolten i per ser part del circuit de la Porta
del Cel, és possible que puguem tenir problemes
d’allotjament. Per aquesta raó es respectarà escrupolosament l’ordre d’inscripció.
Paga i senyal de 30€ en el moment de fer la inscripció a la secretaria del Centre.
ATENCIÓ: La data màxima per inscriure’s és el divendres 31 de maig.
Guiatge i organització: Joan Coll i Dolors Hugas

Secció juvenil
“Permont”
ABRIL
Dissabte 6 i diumenge 7

Cap de setmana a Sant Aniol
Aprofitant l’arribada de la primavera, us proposem passar un cap de setmana a Sant Aniol d’Aguja per col·laborar en la preparació de
l’Aplec, que es durà a terme el dia 19 de maig.
Jocs, activitats i aventura. L’activitat també està
pensada per pujar material durant el cap de setmana i col·laborar en la tasca de reconstrucció
del refugi.
Activitat adreçada a joves nascuts entre el 1995
i el 1997.
Preu: 10€ (inclou sopar de dissabte, esmorzar i
dinar de diumenge). Places limitades.
Inscripcions i informació a la secretaria del
Centre Excursionista de Banyoles fins el dimecres 3 d’abril.

Dissabte 27 i diumenge 28

Cap de setmana de ruta per la
costa del Cap de Creus
Ruta pel parc natural del Cap de Creus, caminant entre mar i muntanya, prop del GR-11 i
envoltats d’acollidors refugis. La intenció: caminar! Passar dos dies a gust amb la natura per
desconnectar, fer diferents activitats lúdiques i
visitar de cala en cala el parc natural del Cap
de Creus.
Activitat adreçada als joves nascuts entre el
1995 i el 1997.
Preu: 5 € (inclou esmorzar diumenge). Places
limitades.
Núm. 450 31

Inscripcions i informació a la secretaria del
Centre Excursionista de Banyoles fins el dimecres 25 d’abril.

AGOST
Del 20 al 30 d’agost

Segona edició dels Camps de
Treball de Sant Aniol
Inscripcions durant el juny.
Adreçats a joves nascuts entre el 1995 i el 1998.
S’anirà publicant informació.

El passat dia 1 de febrer, la Secció va celebrar
un sopar al Centre, en el decurs del qual es va
decidir la propera sortida d’hivern, el dia 3 de
març a Rupit, i el tema de la propera exposició
de Nadal 2013, Diversitat del Pla de l’ Estany,
amb la participació oberta a tots els socis i sòcies de la Secció, tal com portem fent aquests
darrers anys (alternant el concurs del Piolet de
Plata amb l’exposició social).
També voldria donar les gràcies a en Marc per
preparar- nos el sopar.

Sortida de Rupit
El passat diumenge 3 de març tots plegat ens
vàrem trobar al punt de sortida, a la zona de

Durant aquests passats mesos, ens han deixat
en Lluís Martí Sallo, el 5 de gener, i l’Antoni Barceló Vila, el 11 de febrer, tots dos socis de la
secció de filatèlia i numismàtica i per extensió
de la nostra Entitat. Des d’aquestes ratlles volem deixar constància que, en el seu moment,
sempre hem gaudit de la seva companyia i
dels seus consells a l’hora de fer les activitats.
Descansin en pau.

ABRIL
Dilluns 1 d’abril

FIRA DEL COP D’ULL
A la plaça de les Rodes.

Secció
de Fotografia
En l’anterior butlletí vàrem publicar els noms
dels guanyadors de XXè Piolet de Plata, però,
com que el butlletí ja estava a impremta, no ens
va donar temps a publicar les fotografies. En
aquest que teniu entre les mans les podeu veure.
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supermercats de Banyoles, i ens posàrem en
marxa direcció al Santuari del FAR. Amb molta
sorpresa vàrem trepitjar neu i la vàrem gaudir.
Vàrem anar direcció a Rupit, recorreguérem
tots els carrers de la vila i, a les dues, disposats
a anar a dinar, i després, amb la panxa plena,
vàrem agafar direcció una altra vegada cap ma
Banyoles.

Curset de fotografia “ELS CLICS”
Se celebrarà, com cada any, durant els mesos d’abril
i maig, tots els dijous a la sala d’actes del Centre.

Necrològica

cursos

d’escalada

MEMÒRIA I TESTIMONI DE
MN. JOSEP MARIA MELCIÓ I PUJOL

ABRIL-MAIG
CURS D’INICIACIÓ A L’ESCALADA

Mn. Josep Mª Melció i Pujol (Banyoles, 1935)
fou cridat a la casa del Pare el darrer dia 3 de
febrer 2013. Format al Seminari de Girona i a
la Universitat Pontifícia de Comillas, rebé l’ordre presbiteral a Castelló d’Empúries, el 1965.
Exercí el seu ministeri com a vicari d’Arbúcies i
després a Hostalric. Des de l’any 1970 serví a diferents parròquies de la comarca de la Garrotxa,
San Cristòfor de les Fonts d’Olot, Batet; el 1977
anà a Riudaura, primer com a ecònom i encarregat de la Pinya, posteriorment en fou rector.
De 1996 al 2010, capellà custodi del santuari
de la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de
Pallerols. Des de 1980 també era encarregat de
Sant Andreu del Coll.
També fou un reconegut fotògraf i la seva obra
s’inclou en nombrosos llibres i publicacions.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones
que vulguin aprendre les tècniques bàsiques de
seguretat en l’escalada per poder realitzar de
manera autònoma aquest esport tan apassionant. El curs consta de tres sessions teòriques
i quatre de pràctiques. Dates : 24 i 28 d’abril,
2, 5, 9, 12, 19. Demana més informació a : escolamuntanyaceb@plaestany.net o bé truca al
670605304 (Anna, vespres)

JUNY
CURS D’INICIACIÓ A L’ESCALADA
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones
que vulguin aprendre les tècniques bàsiques de
seguretat en l’escalada per poder realitzar de
manera autònoma aquest esport tan apassionant. El curs consta de tres sessions teòriques
i quatre de pràctiques. Dates : 30 de Maig, 2, 6,
9, 13, 16, 23 de Juny. Demana més informació
a: escolamuntanyaceb@plaestany.net o bé truca
al 670605304 (Anna, vespres)

JULIOL

Fou el primer mestre que va impartir classes de
fotografia al CEB, i alguns de nosaltres hem estat
alumnes seus.

ESCALADA NIVELL 2, INICIACIÓ A LA
VIA LLARGA

Des del Centre Excursionista de Banyoles i la
Secció de Fotografia donem el nostre condol,
com a amic, professor i gran persona.

Demana més informació a : escolamuntanyaceb@plaestany.net o bé truca al 670605304
(Anna, vespres).

Jaume Vilalta

Per poder fer un curs amb l’EMCEB cal ser
Núm. 450 33

soci del Centre Excursionista de Banyoles i
estar en possessió de la tarja federativa de
l’any en curs. En cas de no estar federa,t
et podem fer una tarja federativa temporal
perquè puguis estar federat durant el curs.
També pots mirar a la web més informació de
cursos. Entra a: https://sites.google.com/site/escolademuntanyaceb/

pista fins a les Roques d’en Mercer.
Sortida a les 8 h del matí de Correus.
Vocal: Rafel Cuenca Tl.629.350.631
E-mail: artcopigest@gmail.com

Secció colla de
pa sucat amb oli
ABRIL
Diumenge 14

DE CALA JÓNCOLS A PORT LLIGAT

ABRIL
Diumenge 28

RUTA DEL CARBONER
Des de la Carretera cap a Vall Ter, farem un agradable camí, passant per bonics Salts d’aigua i
fins al Pla de la Balmeta.
Sortida a les 9 h del matí de Correus.
Vocal: Rafel Cuenca Tl. 629. 350.631
E-mail: artcopigest@gmail.com

Des de cala Jóncols ens enfilarem cap al coll de
sa Cruïlla (230 m). D’aquí anirem cap al paratge
de sa Planassa i el far de Cala Nans.
Un cop a Cadaqués, recorrerem el poble i la badia, per anar a veure les illes: els Farallons, es
Cucurucuc, s’Arenella i la de Port Lligat.
El dinar serà de carmanyola.
Hora de sortida: a les 9 h del matí, des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles. Els qui
vinguin des de Girona, a 2/4 de 9, a Fontajau.

MAIG

MAIG

Diumenge 19

Diumenge 5

APLEC DE SANT ANIOL.

DE PORT LLIGAT A PORT DE LA
SELVA

Deixarem els cotxes a Sadernes.
Sortida a les 8 h del matí de Correus.
Vocal: María Prat - Tel 600.200.499

JUNY
Diumenge 16

EXCURSIÓ AL COSTABONA
Passant per Espinavell anirem amb cotxe per la
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Aquest mes travessarem el Cap de Creus: anirem de Port Lligat fins al Port de la Selva.
Aquesta sortida ens permetrà travessar el Cap
de Creus, entre s’Alqueria, el mas d’en Duran, el
mas d’en Paltré i sant Baldiri de Tavallera.
Nota: aquesta sortida és un xic més dura que
les que hem fet fins ara, dins el recorregut de la
Travessa de la Costa Brava.

Per altra banda, ja som al mes de maig i el sol
pica; cal dur proteccions: crema, gorra i molta

JULIOL

aigua.

Dissabte 6 i diumenge 7 -avançament-

Hora de sortida: a les 9 h, des de l’aparcament

PIC DE COMABONA I PIC D’AGUILÓ

dels supermercats, a Banyoles. Els quin vinguin
des de Girona, a 2/4 de 9, a Fontajau.

Diumenge 19

Aplec de Sant Aniol
És el nostre aplec -vegeu el programa general-.

JUNY
Diumenge 2

DEL PORT DE LA SELVA FINS A GARBET

Com cada any, la darrera sortida de la temporada la fem al Pirineu, a un cim d’alçada. Aquest
any anirem al Cadí, per pujar al pic de Comabona (2547 m) i al pic d’Aguiló (2463 m)
El punt de sortida serà el refugi César August
Torras, altrament conegut com a refugi de Prat
d’Aguiló.
El desnivell i la llargada d’aquesta sortida és inferior als altres anys; entenem que amb condicions normals de temps és una sortida apta per
a tothom.

La sortida, des d’El Port de la Selva fins a Llançà,
la farem pel passeig del camí de ronda; de Llançà fins a Garbet, resseguirem els corriols que
passen per Grifeu, cap de Ras i Garbet.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.

Aquest mes, la sortida és de passeig: no hi ha

Un any més farem la cloenda del Curs de la nos-

quasi desnivell, sempre anem arran d’aigua i,

tra Escola, aquesta vegada en la seva 31ª edició,

per acabar, dinarem al restaurant.

el proper dimecres dia 29 de maig, i ens toca

Hora de sortida: a les 8 h a Banyoles, des de la

per tant fer un balanç del que ha estat aquesta

zona dels aparcaments dels supermercats. A 2/4

edició del 2012-2013, i realment estem satisfets

de 8 els qui surtin des de Girona, a Fontajau.

tant pels resultats com per l’assistència ja que

Pareu esment: aquesta vegada sortim a les 8 h,
no a les 9 h. Els qui vulguin dinar de restaurant
s’han d’apuntar, ja que hem de fer la reserva.
972239863

aquesta ha sigut notable en tots els tallers, inclús
en el de ceràmica en que habitualment el nombre d’alumnes era sempre més reduït.
Cal ressaltar pel que fa al dibuix i pintura, que
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durant els mesos d’abril i maig, i cada dimecres
durant dues hores, els alumnes que han volgut
han pogut treballar al natural amb model, cosa
que es importantíssim per aquesta disciplina, i
donat l’èxit d’aquestes sessions, volem que en el
curs vinent volem que durant tot el període, els
que ho desitgin puguin dibuixar i/o pintar amb
figura al natural, amb lo qual millorarà la qualitat
de l’ensenyament.

DESCOBRINT
EL NOSTRE ENTORN

Tenim que destacar també que durant les Festes
de Nadal es varen fer uns “Tallers Artístics” per
mainada de 5 a 12 anys a càrrec de la Gemma
Riba, llicenciada en Belles Arts, i la Rosa Oliver,
ceramista i Art-terapeuta, i encara que el nombre d’inscrits no va ser molt nombrós, els resultats foren encoratjadors i a plena satisfacció tant
pels alumnes, com pels seus pares.

Ja que el centre esta situat en el centre històric
de Banyoles, treballarem al voltant dels

Durant l’estiu i concretament del 25 de Juny al
12 de Juliol, es faran també uns Tallers Artístics,
denominats DESCOBRIN EL NOSTRE ENTORN,
i dels que trobareu un detall al peu d’aquest escrit. De la mateixa manera i durant els curs vinent, aquests Tallers Artístics per a mainada de
5 a 12 anys s’inclouran ja dintre la programació
de l’escola període 2013-14.
D’enguany ara ja només queda per iniciar la 15ª
edició dels Clics de Fotografia, que com ja es
habitual tindrà lloc cada dijous durant els mesos
d’abril i maig, les inscripcions ens fan pensar novament en la seva bona acceptació.
Ja ens hem posat a treballar pel nou Curs de
l’escola,2013-14, que començarà si Deu vol, el
proper dia 7 d’octubre, i com sempre en el proper Butlletí de Juliol a Setembre, adjuntarem el
tríptic amb el detall de Tallers, professors i horaris, us hi esperem!!!.
RAFEL CUENCA I JUNCÀ
Vocal Escola de Belles Arts
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TALLERS ARTISTICS
PER NENS DE 1r a 6e DE PRIMARIA
Del 25 de juny al 12 de juliol de 2013

LA CIUTAT (setmana del 25 a 28 juny)

Edificis i places que tenim més propers. Observarem, dibuixarem, pintarem, amb materials i
tècniques diferents. I deixarem empremta en algun lloc de Banyoles...

LA NATURA (setmana del 1 al 5 de juliol)
Treballarem amb element naturals que tenim a
l’abast com pedres, fulles branques i els
Utilitzarem per fer-ne creacions artístiques molt
originals.

L’AIGUA (setmana del 8 al 12 de juliol)
Utilitzarem l’aigua i altres materials per fer-ne diferents creacions. Construirem barques i farem
animals marins amb fang.
Horari: de 9 h a 13 h ó de 5 h a 7 h
Professores: Rosa Oliver i Gemma Riba
Preus:
1ª setmana (del 25 al 28 de juny) Matins: 40€ / Tardes: 20€
2ª setmana (de l’1 al 5 de juliol) Matins: 50€ / Tardes: 25€
3ª setmana (del 8 al 12 de juliol) Matins: 50€ / Tardes: 25€
Inscripcions dilluns i dimecres de 19 h a 21h i
divendres de 18 h a 21 h fins el 14 de juny
A la secretaria del C.E.B.
També informem que s’està treballant per fer
una oferta durant el curs escolar, per nens de
5 a 12 anys, de cara el proper curs 2013/2014.

Audiovisuals
ABRIL

MAIG

JUNY

Divendres, 19

Divendres 31

Divendres, 15

PETIT TASTET ALS CARPATS

ABANS DE LES NEVERES
(Pous de neu i de glaç )

ETIÒPIA: BRESSOL, RECER I
CRUÏLLA

A càrrec de Ernest Costa.

Un viatge per les terres
d’aquest país africà, bressol de
les races humanes, recer i cruïlla de cultures, barreja d’ètnies
i formes de vida, fauna salvatge, paisatges espectaculars.
A càrrec de Paco Torres. A la
Sala d’Actes del Centre, a les
10 del vespre.

Un viatge més per Transsilvània, tot recorrent els desconeguts i superbs Carpats
romanesos , a càrrec de Francesc Ribas Aulinas.

A la Sala d’Actes del Centre, a
les 10 del vespre.

A la Sala d’Actes del Centre, a
les 10 del vespre.

El Centre a la xarxa
Com ja sabeu, des de el gener tenim una nova
plana web http://www.centreexcursionistadebanyoles.cat
Hi podeu trobar noticies sobre les excursions del
trimestre, sobre la derrama pro refugi de sant
Aniol, sobre les llicències, sobre l’agermanament amb Arcore,i diferents enllaços a diferents
organismes. També hi ha una mica de història
del Centre, amb els estatuts, fotos antigues de
diferents esdeveniments (aprofito l’ocasió per
demanar-vos que si en teniu, ens les porteu i les
podrem penjar al web) i els que formen la junta.
Com a curiositat us pudem dir que, fins avui 17
de març, hem tingut un total de 718 visites a la
nostra plana, amb 2569 planes vistes. El dia de
més visites va ser el 25 de febrer amb 76 visites
i ens han vist gent de França, Estats Units, Argentina i Alemania.

Hem de fer un especial agraïment a Cris Lorente que va ser qui, fins avui, ha tirat endavant el
facebook i qui va crear la plana i que, per diferents motius, ho ha tingut que deixar. MOLTES
GRÀCIES!
Si teniu algun suggeriment o quelcom que creieu que podem millorar o algun voluntari que
vulgui portar el Facebook, feu-nos ho saber.
Lluís Pagès

Pel que fa a Facebook, podeu seguir l’activitat
del Centre a https://www.facebook.com/centreexcursionista.debanyoles
i els Amics de sant Aniol a
https://www.facebook.com/amics.desantanioldaguja
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Notes de Secretaria
Informacions de secretaria
REGLAMENT D’INSCRIPCIÓ A LES
ACTIVITATS PROGRAMADES PEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES

fics, web del Centre, correus electrònics, etc.

PARTICIPANTS

En general, el termini es clourà 48 hores abans de
l’inici de l’activitat, fora d’aquells casos que, per
la seva complexitat organitzativa, requereixin una
data anterior, que s’anunciaria oportunament.

Com a norma general, les activitats organitzades
pel Centre Excursionista de Banyoles només estan obertes als seus associats.

Només s’admetran inscripcions fora de termini
quan hi hagi disponibilitat de places i sempre per
rigorós ordre de llista d’espera.

Com a excepció a aquesta norma, la Junta Directiva pot determinar quines activitats de l’entitat
permeten la participació de persones no associades, i en quines condicions seran admeses.
En particular, podran ser admeses, excepcionalment, aquelles persones que desitgin participar
per primera vegada en alguna activitat com a
prova, però sempre sota la seva responsabilitat i
amb el compromís de donar-se d’alta com a socis
abans de la data límit d’inscripció a la següent
activitat on desitgin participar.
INSCRIPCIONS
Els interessats en participar a una determinada
activitat que així ho requereixi, hauran de formalitzar la corresponent inscripció a la Secretaria del
Centre, per algun dels procediments següents:

PAGAMENTS
Els imports a satisfer com a participació a les
despeses de l’activitat s’abonaran en efectiu a la
Secretaria del Centre, o mitjançant un ingrés al
compte bancari de l’entitat, que caldrà justificar
fefaentment en el moment de formalitzar la inscripció.
Quan s’hagi establert una paga i senyal, no es
considerarà fomalitzada la inscripció fins que no
se n’hagi satisfet l’import, per qualsevol dels dos
procediments abans esmentats.
El pagament del saldo pendent haurà de ser liquidat abans de la data límit establerta per a cada
activitat concreta.

S’admetran les inscripcions adreçades al vocal o
responsable de l’activitat només en aquells casos
en què així s’hagi anunciat en la programació de
la mateixa.

En les activitats que impliquin desplaçaments
en vehicles particulars, caldrà satisfer obligatòriament un cost proporcional per persona, en
concepte de quilometratge, segons el barem que
la Junta Directiva establirà a l’inici de cada temporada. Com a norma general, aquests imports
es faran efectius a l’acabament de l’activitat, fora
que el responsable de la mateixa o la Junta Directiva en fixin el pagament per endavant.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

ANUL·LACIONS DE LES INSCRIPCIONS

El termini d’inscripció comença en el moment en
que l’activitat apareix publicada a la programació
corresponent: butlletí trimestral, anuncis especí-

Els participants podran anul·lar la inscripció, en
general i com a molt tard, fins 24 hores abans de
l’inici de l’activitat.

A: Personalment
B: Per telèfon
C: Per correu electrònic
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En determinades activitats d’especial complexitat
organitzativa, la Junta Directiva o el vocal responsable podran establir una data límit anterior.
Quan s’hagi abonat una paga i senyal, l’anul·lació
de la inscripció implica la renúncia a la quantitat
ja liquidada.
De la resta dels imports abonats, la tresoreria de
l’entitat en descomptarà les despeses de reserves, fiances i avançaments que hagi hagut de
desemborsar per compte d’aquell participant, i
que no siguin recuperables. El saldo restant serà
abonat a l’interessat.
ASSIGNACIÓ DE LES PLACES DE PERNOCTACIÓ
En les activitats que requereixin l’ús d’un qualsevol allotjament, l’assignació de les places de pernoctació es farà atenent a les combinacions de
cabuda de les cambres que ofereixi l’allotjament
en qüestió.
El Centre no pot garantir en cap cas amb qui
hauran de compartir els participants les cambres,
encara que es procurarà distribuir-los de mutu
acord.
Aquesta mateixa pràctica s’aplica a les sortides
on la pernoctació es faci en tenda de campanya.
PARTICIPANTS MENORS D’EDAT
Els socis menors d’edat hauran d’anar obligatòriament acompanyats per, com a mínim, un dels
progenitors, un tutor o una persona autoritzada
per escrit.
L’acompanyant és el responsable de tenir cura de
les necessitats del menor, personalment i durant
tota la durada de l’activitat
Només queden excloses d’aquesta norma les activitats on es compti amb la participació de monitors especialitzats.
PREPARACIÓ FÍSICA, EQUIPAMENT I ASSEGURANCES
Els participants hauran de presentar-se a les ac-

tivitats proveïts de l’equipament adequat en cada
cas, i hauran d’haver-se informat prèviament del
grau de dificultat, de manera que la mancança
de preparació tècnica o física, d’algun abillament
o estri, no suposin un trasbals inoportú o perillós
per a la resta d’inscrits i per al vocal responsable.
Cal que tots els participants siguin plenament
conscients de que la pràctica de les modalitats
esportives excursionistes suposa l’assumpció individual i intransferible de riscos potencials, diferents segons la tipologia, durada, etc, de cada
activitat.
És obligatori que cadascun dels participants estigui en possessió de la llicència federativa i de
l’assegurança individual d’accidents, vàlides per
a l’any en curs, de la modalitat escaient a cada
sortida o activitat.
Els vocals reponsables, sota el seu criteri personal, tenen l’autorització expressa de la Junta
Directiva per a rebutjar la participació a aquells
inscrits que no compleixin algun dels requisits exposats anteriorment.
MITJANS DE TRANSPORT
Per a cadascuna de les activitats la Junta Directiva o el vocal responsable establiran quins són els
mitjans de transport més adients.
Quan s’utilitzin vehicles particulars, el Centre Excursionista de Banyoles declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident, retards o errades dels
conductors en el transcurs del recorregut.
En els transports col·lectius públics o noliejats
expressament, els participants es comprometen
sota la seva responsabilitat personal a respectar
les normes d’ús i seguretat establertes legalment
en cada cas, i les de convivència amb els altres
usuaris dels mateixos. El Centre Excursionista de
Banyoles declina qualsevol responsabilitat davant
de tercers, per les molèsties o perjudicis ocasionats individualment per algun dels participants a
l’excursió.
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Resum d’activitats

MES D’ABRIL
Diumenge 7

NOVENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I DE
TREBALL A SANT ANIOL
Dissabte 13

DESENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I REUNIÓ
PER L’APLEC A SANT ANIOL
Diumenge 14

DE BANYOLES A LA FRANJA DE
PONENT
Diumenge 14

DE CALA JÓNCOLS A PORT
LLIGAT
Divendres, 19

AUDIOVISUAL

Diumenge 21

XXXVI EMBARDISSADA

Dissabte 27 i diumenge 28

LA GENT DE LA TERRA ALTA AL
NOSTRE COSTAT
Dissabte 27 i diumenge 28

CAP DE SETMANA. RUTA CAP
DE CREUS
Diumenge 28

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

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

6a etapa: de Borgonyà a Alpens
Projecte conjunt: Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.
- Secció excursionisme clàssic –
Des de cala Jóncols ens enfilarem cap al coll de sa Cruïlla (230
m). D’aquí anirem cap al paratge de sa Planassa i el far de Cala
Nans. - Colla del Pa Sucat amb OliPETIT TASTET ALS CARPATS
Un viatge més per Transsilvània, tot recorrent els desconeguts i
superbs Carpats romanesos , a càrrec de Francesc Ribas Aulinas.
A la Sala d’Actes del Centre, a les 10 h del vespre

Popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista d’Olot. Enguany transcorrerà per la vall de Sant Aniol.
- Secció excursionisme clàssic –
La germanor amb la gent del Pinell de Brai ens convida a una nova
trobada. - Secció excursionisme clàssic –

Cap de setmana de ruta per la costa del Cap de Creus.
- Secció juvenil –

Des de la Carretera cap a Vall Ter, fins al Pla de la Balmeta.
- Secció de veterans i gent tranqui·la -

Diumenge 5

DE PORT LLIGAT A PORT DE LA
SELVA
Dissabte 11

ONZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING! I NETEJA
PER L’APLEC A SANT ANIOL
Diumenge 19

APLEC DE SANT ANIOL
D’AGUJA

Aquest mes travessarem el Cap de Creus: anirem de Port Lligat
fins al Port de la Selva. - Colla del Pa Sucat amb Oli-

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

Durant les setmanes prèvies sortirà el programa previst amb informació detallada
d’aquesta festa tan bonica. El trobareu a Secretaria o us l’enviarem per internet.
- Secció excursionisme clàssic - Colla del Pa Sucat amb Oli- Secció de veterans i gent tranquil·la -

Dissabte, 25

EXCURSIÓ AL CASTELL DE
ROCABERTÍ (LA JONQUERA)
Divendres 31

AUDIOVISUAL

Ens disposem, com cada any, a seguir els passos dels companys
Joan Surroca i Paco Torres que ens guiaran per camins tan desconeguts com - Secció excursionisme clàssic –
ABANS DE LES NEVERES (Pous de neu i de glaç)
A càrrec de Ernest Costa
A la Sala d’Actes del Centre, a les 10 h del vespre

MES DE JUNY
Dissabte 1

MATINAL DE TREBALL A
ROCACORBA. La colla del
Podall contraataca
Diumenge 2

DEL PORT DE LA SELVA FINS A
GARBET
Diumenge 9

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

Fidels a la muntanya de Rocacorba, continuem programant
aquestes matinals de treball.
- Secció bojos pel podall –

Sortida, des d’ El Port de la Selva fins a Llançà.
- Colla del Pa Sucat amb Oli-

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

MES DE MAIG

Resum d’activitats

Divendres, 15

AUDIOVISUAL

ETIÒPIA: BRESSOL, RECER I CRUÏLLA
Un viatge per les terres d’aquest país africà, bressol de les
races humanes, recer i cruïlla de cultures, barreja d’ètnies
i formes de vida, fauna salvatge, paisatges espectaculars.
A càrrec de Paco Torres.
A la Sala d’Actes del Centre, a les 10 h del vespre

Diumenge 16

EXCURSIÓ AL COSTABONA
Dissabte 29

“SOBREVOLANT” EL CATLLAR
(Ripollès)

Anirem amb cotxe per la pista fins a les Roques d’en Mercer. Secció de veterans i gent tranquil·la Ja fa uns anys vam fer una caminada en aquesta coma amagada
poc abans d’arribar a Setcases i al marge dret del Ter. - Secció
excursionisme clàssic –

AVANÇAMENT MES DE JULIOL
Dissabte 6 i diumenge 7 -avançament- Anirem al Cadí, per pujar al pic de Comabona (2547 m) i al pic

PIC COMABONA I PIC AGUILÓ

d’Aguiló (2463 m) - Colla del Pa Sucat amb Oli-

Dissabte 27 i diumenge 28

EL MONTCALM (3077 m), LA PICA D’ESTATS (3143 m),
PIC DE VERDAGUER (3133 m) I EL SOTLLO (3073 m)

DE TRES MIL EN TRES MIL

- Secció excursionisme clàssic –

ACLARIMENT
SOBRE LA DERRAMA
PER SANT ANIOL
La derrama voluntària de 10€ pels socis
individuals i de 20€ pels socis familiars,
aprovada en l’assemblea del passat 18
de gener i que es cobrarà properament, és tan sols per aquest any 2013.
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Ajuda’ns a salvar
Sant Aniol!!!
Posa el teu nom al refugi!!!

Capella de Sant Sebastià
de Serinyà

Aixecada per allà els segles XVII-XVIII,
però la majoria de l’edifici pertany a
les reformes del segle XIX. Fàcil de
trobar ja que està situada en el creuament dels carrers de Sant Sebastià i
Borriol. Se celebra l’aplec el diumenge més proper al 20 de febrer, amb
el tradicional encantament d’ofrenes
que porten els mateixos participants
de l’aplec.
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