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Conèixer Serinyà a peu

Itinerari 7. Pla de Martís i Fluvià
Fitxa de l’itinerari
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament de
Serinyà
Distància: prop de 9,6 km
Durada: 2 hores
Desnivells: Insignificants
Elements d’interès: Pla de Martís, forn de

calç, paisatge de ribera, Central de Serinyà,
observació d’aus.
Època recomanada: durant tot l’any. A l’estiu,
és millor evitar les hores fortes de calor. En
èpoques de pluges persistents, alguns trams
del recorregut poden estar fangosos.

0,00 minuts. Sortim de la plaça de l’Ajuntament
pel carrer de l’Arcada. Travessem el Serinyadell
per un passallís. Pugem, passem per sota de
l’arcada i arribem al carrer Borriol. Tombem cap
amunt a l’esquerra fins arribar a una placeta.
Allà prenem el carrer de l’Era Mananda.

0,14 (1,170 km) Cal Cau de Dalt. Després de
la casa, prenem un altre camí carreter (esquerra) que passa pel costat d’unes edificacions ramaderes on hi ha cavalls. Aviat marxem entre
camps amb unes instal·lacions de pràctiques
d’equitació (dreta) i arbres (esquerra).

0,03 (0,290 km) Deixem el carrer, quan aquest
tomba a l’esquerra, i l’entrada a unes instal·
lacions on pasturen cavalls. Seguim recte tot
endinsant-nos per un bosc d’aulines (alzines) i
remuntant un bonic corriol que aviat vorejarà la
tanca d’una finca, can Calau, que deixarem a la
nostra dreta.

0,19 (1,560 km) Bifurcació a tocar un petit conjunt de roures i aulines. Anem cap a la dreta.
Marxem pel pla de Martís. Mantenim la direcció
vers sol ixent.

0,05 (0,450 km) Pista d’accés a can Calau i portal d’aquesta casa.
0,06 (0,540 km) Trobem mas Quintana, a l’esquerra. Ens hi adrecem i continuem per un
corriol que voreja la tanca de pedra d’aquesta
casa per la dreta. Prop d’un minut després el
corriol es bifurca, continuem pel de la dreta, que
més endavant s’eixampla. En el terra rocallós
d’aquest paratge (pedra calcària, com la major
part del pla de Martís) encara queden les empremtes de les rodes dels carros.
0,12 (1,000 km) Enforquem amb un camí asfaltat. Tenim can Solaric davant nostre. Seguim
a l’esquerra per prendre poc després el primer
trencall a la dreta.
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0,28 (2,380 km) Nova bifurcació i caseta de pou,
amb un noguer de quatre besses prop seu. Tombem a l’esquerra, direcció nord o tramuntana,
tot prenent l’antic camí ral que unia Banyoles
amb Dosquers. Fins a tocar el Fluvià caminarem
encarats cap a la muntanya del Mont. Ben visible al seu damunt, hi ha el santuari dedicat a la
mare de Déu. Anem sempre pel camí principal
i pel mig del gran espai obert del pla de Martís.
0,37 (3,060 km) Els Quatre Camins. Travessem
la carretera asfaltada que comunica el veïnat de
Martís amb el nucli de Serinyà i continuem pel
camí antic de Banyoles a Dosquers que segueix
davant nostre, de vegades un xic herbat però
ben definit (des d’aquí fins al punt 1,02 podrem
trobar tanques en els filats per a bestiar que
haurem de tenir cura de deixar ben tancades
després de travessar-les). Marxem entre camps i
arribem a un petit bosquet d’aulines on deixem,

L’Aulina Reclamadora

a la dreta, un corriol que ens duria a les instal·
lacions d’aeromodelisme del pla de Martís.
0,44 (3,610 km) Ens ajuntem a un camí més ample que ens ve per l’esquerra, un cop travessat
el bosquet. Ara tornem a tenir camps a banda i
banda. Quan ja portem una estoneta, pel costat
de llevant i enmig d’un camp, podem veure un
bonic exemplar d’aulina força a tocar de dos solitaris pins de la varietat pi de llei, pi pinyer, pi
pinyoner, pi ver o pi para-sol: per anomenar una
mateixa planta, sovint hi ha diversos noms.
0,51 (4,130 km) Just abans d’entrar a un rodal
d’aulines tombem a la dreta per un camí de tractors, que de moment s’encara cap a llevant o
sol ixent.
Paga la pena d’entrar unes passes a dins del rodal per veure l’Aulina Reclamadora. Tant aquesta com l’anterior diuen que havien estat usades
com a reclamadores. Les aulines reclamadores
eren arbres modelats per l’home per tal de caçar ocells amb el sistema de reclam i de palletes
untades amb vesc. Podem observar que encara
queden les restes d’un muret de pedres al voltant del tronc d’aquest arbre. S’hi havien posat
expressament per protegir les seves arrels de les
rodes dels carros. A ponent i a l’altre costat de
l’aulina, veiem una pila de pedres de certa alçada: és un pedreguer o pataquer. En totes les
èpoques s’han apilonat els rocs que l’arada arrancava dels camps, per tal de deixar-los més
fins i preparats per al conreu.
Caminem pel mig d’un bosquet poc consolidat.
Per la nostra dreta s’entreveuen els dos pins solitaris i l’altra aulina singular.

ner primer i de baixada en els seus trams finals
(passant per sota de dues línies elèctriques).
1,02 (4,920 km) Pista apta per a vehicles que
ve de Cruïlles. La seguim a la dreta i pocs metres després arribem a una mena d’illeta on és
trifurca el nostre camí: el de l’esquerra entra a la
Torre de l’Hereu –on gaudeixen del privilegi de
tenir un magnífic mirador sobre la zona de l’illa
de Fares al riu Fluvià–, el de la dreta du al veïnat
de Martís, ja en el municipi d’Esponellà, i el del
mig, que és per on anirem, baixa cap al Fluvià.
Així baixem decididament.
1,08 (5,380 km) Embranquem amb el camí de
les Centrals.
Just abans d’arribar al camí de les Centrals, hi
ha un pou al marge esquerre del camí per on
baixem: és un forn de calç. Les cases importants
solien tenir un forn de calç per anar-se proveint
de material per a la construcció i arranjament de
les seves propietats. La proximitat de la Torre de
l’Hereu podria justificar la ubicació d’aquest forn.

A dins dels bosquets d’aulines atapeïts de sotabosc, i si l’home no hi intervé, ja no hi creixen
nous pins. L’excessiva humitat i el poc sol no
deixen que els pinyons hi arrelin.

Un rètol davant nostre ens indica la direcció
d’Esponellà a la dreta. Nosaltres anem en sentit
contrari, cap a ponent. Caminem per uns indrets
dominats per la verdor de la vegetació de ribera i
amb el riu molt a prop nostre. Entrada la primavera les prímules ens fiten el camí.

Al poc recuperem direcció tramuntana. Per
aquest camí de tractors, cada cop més ample i
fressat, anirem alternant camps i boscos, de pla-

Poc abans de passar pel mig de les primeres
construccions de la Central de Serinyà, si ens
aboquem al Fluvià, observarem una deu abunNúm. 451 3

Central de Serinyà

Pont de les Planetes

dosa que raja al peu del marge del riu: és la font
de la Torre de l’Hereu.

projecte de reintroducció d’aquests animals, dut
a terme des del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.

1,14 (5,900 km) Central de Serinyà i resclosa.
La Central de Serinyà és una de les cinc (juntament amb la de Martís o del Mig, la d’Esponellà,
la de Vilert i la d’Orfes) que es van fer en el Fluvià en aquest tram de riu. Es va treballar en la
seva construcció durant els anys 1917 i 1918.
La seva producció mitjana anual s’acosta al milió
de kW.
1,20 (6,490 km) Deixarem el camí de les Centrals per enfilar-nos per un corriol que puja a
l’esquerra. Abans, però, des d’aquí ens podem
acostar a la riba del riu per veure la part final de
la Reserva de fauna salvatge de l’Illa de Fares
i l’aiguabarreig dels rius Ser i Fluvià. Aquesta
reserva està situada entre els termes municipals
de Serinyà, Sant Ferriol i Maià de Montcal. El
que antigament era una illa al Fluvià, actualment és una península amb una superfície de
65 Ha, i només en casos de grans crescudes es
converteix de nou en una illa. Els meandres del
Fluvià, els canyissars a prop de la resclosa, els
codolars i la vegetació de ribera que voreja el riu
en aquesta zona, així com la seva tranquil·litat,
fan que sigui un indret de gran interès ecològic i
un dels principals punts de nidificació de les aus
aquàtiques de la comarca.
Aquest tram del riu Fluvià va ser un dels punts
escollits per a l’alliberament de llúdrigues del
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També, si continuem unes desenes de metres
més pel camí de les Centrals, podrem arribar-nos fins al curiós pont de les Planetes –que
pren el nom d’una casa propera– que travessa la
part final del Ser, un indret d’aigua, fresc i d’una
especial bellesa.
Pugem per un terreny pedregós, on l’aigua s’ha
endut l’argila i ha aflorat la roca del subsòl. A
mesura que anem pujant, el camí s’eixampla.
Obviem algunes traces que es desprenen a banda i banda del corriol, més aviat rastres de senglar i passos de boletaires.
1,28 7,010 km) Divisòria de camins. La pujada
continua tot recte. Nosaltres anirem cap a la dreta, ara de pla, per una zona força ombrada de
vegetació i per un camí també amplot.
1,33 (7,410 km) El camí es bifurca en sortir del
bosc i arribar a un camp que se’ns obre davant
nostre. Girem a l’esquerra i caminem tot vorejant
aquest camp per un terreny argilós. Des d’aquí
tenim una bonica panoràmica sobre les muntanyes de la Garrotxa i els Pirineus. També veiem
la casa de la Canova de n’Illa al fons, ja a l’altra
riba del riu Ser –que passa enfondit i no veiem
des d’on ens trobem–. Al costat d’aquesta casa
destaca la capçada de l’Aulina Grossa, ben visible des d’aquí.

1,36 (7,610 km) Poc després d’haver deixat el
camp que vorejàvem i creuar una petita zona
arbrada, arribem a una pista ampla que prendrem a la dreta. En menys de mig minut obviem
un trencall a la dreta, trobem la tanca i el portal
d’entrada a la finca de mas Espia i el camí apte
per a vehicles que hi accedeix. El seguirem a
l’esquerra i marxarem per terreny ombrat per les
aulines. Al cap d’uns dos minuts, trobarem unes
boniques formacions rocoses de pedra calcària,
amb algunes falgueres, al marge esquerre del
camí.
El tipus de roca calcària que forma la terrassa
del pla de Martís es dissol fàcilment amb l’aigua.
No és pas casualitat que aquesta sigui una zona
rica en coves o baumes, normalment habitades
per l’home primitiu. En són exemple les del Parc
de les Coves Prehistòriques de Serinyà, la cova
dels Encantats o la cova Mariver.
Anant sempre de pujada i pel camí principal, pel
costat de tramuntana trobarem diverses cases:
primer passarem prop de la casa de can Reixac,
després trobarem el portal de mas Oms i anirem
vorejant la tanca de pedra d’aquesta finca i, tot
seguit, el filat d’una casa de més recent construcció.

bona part, és una mena de corriol. Quan aquest
es divideix, cal anar per la dreta. Ja cap al seu
tram final (quan té més aspecte de carrer), hi
trobem una filera de cases, que ja formen part
del nucli de Serinyà.
1,56 (9,210 km) Enforquem amb el carrer de
Borriol. El seguirem a l’esquerra. El campanar
de l’església parroquial sobresurt per damunt
dels teulats de les cases. Entrem al carrer de
Figueres que ens baixarà cap a travessar el Serinyadell (ras i curt: el Torrent, per a la gent del
poble) per un passallís. Hi podem veure els rentadors públics, que encara s’utilitzen per rentar
roba i per posar-se al dia dels esdeveniments
quotidians.
2,00 (9,590 km) Plaça de l’Ajuntament.
Coordinació i text: Pilar Castel
Col·laboració en la preparació del recorregut:
Carme Gassiot, Joan Pontacq
Plànol: Joan Pontacq

1,46 (8,340 km) Afluïm a una pista més ampla. Tombem a la dreta i ens encarem cap
a migdia. Aviat obviem una pista a la dreta
que és l’entrada a la casa de colònies Els
Refugis.
1,50 (8,690 km) Passem per davant
de la casa de la Canova de la Font a
la nostra dreta, en un paratge ple
d’harmonia. Poc després afluïm
al Camí de Martís. És un vial asfaltat que seguirem a la dreta.
A poc menys d’un minut, trencarem a l’esquerra pel carrer
d’Esponellà. Al moment, a mà
dreta hi tenim la casa de can
Patrona. Aquest carrer, en
Núm. 451 5
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De La Devesa a La Vola

Ahir vam sortir de la Garrotxa i avui hem despertat a la comarca d’Osona. Quin dormir més
planer! L’enyorança dels moments viscuts es
contraposa amb la il·lusió d’un altre dia per davant que empeny a sortir del llit. Ens retrobem
tots els companys a taula, davant d’un esmorzar
generós. Les motxilles ben abillades resten al
terra de la porta forana de l’hostal. Un sol radiant
d’hivern neix a la Mediterrània i remunta el cel
blau del Collsacabra.

vista panoràmica excel·lent: a primer terme, la
masia de La Garganta i la Serra; els masos de
Quatrecases i Pujolriu, més endins, esperxat
dalt de la cinglera, el poblat medieval de Falgars
amb l’església de Sant Pere del segle XI, que
treu el bec per davant del Puigsacalm i les Agulles. Dessota, la Vall d’en Bas que ens condueix
visualment fins a Olot; i si mirem més amunt,
veurem també a l’horitzó el Costabona i a la seva
dreta el nostre estimat massís del Canigó.

Una remor suau de converses ens esperen i frisen per partir. Agraïm a la Carmina el tracte rebut i posem en dansa la quarta etapa que ens ha
de portar a la Franja de Ponent. Avui marxem de
l’Hostal de la Devesa i ens encarrilem cap al veïnat de la Vola. Comencem a moure’ns a passos
iguals. Són 2/4 i mig de 9 d’un matí de diumenge
fred però assolellat. La carretera C-153 és tota
per a nosaltres. Ocupem tota l’amplària de la via.
Durant els cinc minuts que l’hem trepitjada no
ha passat cap vehicle. La deixem aviat per girar
a la dreta, per la carretera veïnal que ens portaria
a Pujolriu i Falgars. Davant nostre el gegantí cingle d’Aiats, genet que cavalca majestuós i que
exerceix un domini absolut sobre l’altiplà.

No podem badar més. Avui el camí és un mirador constant i són gairebé ¼ de 10. Tenim taula
encarregada pel dinar. Els primers ja marxen
decidits, envoltats de roures, boixos i faigs cap
al Collet de Pixanúvies. - Caram, quin nom més
curiós! I els de darrera que no venen? Quina colla d’encantats, els haurem de fer un xiulet!

Que agradable és caminar per aquests paratges
de formes suaus, on l’home ha sabut conviure
en simbiosi amb la natura, respectuosament.
Ens trobem, doncs, envoltats d’un espai geomètric amb prats de pastura a banda i banda
del camí.
El grup s’allarga fruit d’un relaxament comprensible, però, ara toca reagrupar la tropa. Girem
cap a la nostra esquerra. Som al Coll de Pruit i
hem de deixar el quitrà de la carretera per enfilar-nos per un llom que ha estat ben esquilat
per un ramat d’ovins. Ens enfilem al Puig d’Afra
(1076 m). Davant nostre se’ns desplega una
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En la carena de la Serra de Mateus gaudim d’un
caminar tranquil i unes vistes excepcionals. No
parem de girar el cap mentre caminem; una estoneta a la dreta, on les aigües deriven cap al
Fluvià i ens encantem mirant Sant Miquel de
Castelló, i una estoneta a l’esquerra, on els recs
del Sot de l’Artiga i el Sot del Faig Gros les porten cap al Ter i contemplem el Puig del Bac i el
Montcau i l’església de Sant Andreu de Pruit.
Deixem enrere el Turó de Santa Cristina per anar
a trobar l’antic camí ral de Vic a Olot, que remunta en el Grau Xic des de la casa de la Serra. Caminem per sobre l’empedrat de l’Alou, un tram
d’uns 60 m amb talús de pedra seca i restes de
guarda-rodes.
Arribem a ¼ d’onze al Pla de Bertajol. Som als
peus de l’imponent cingle d’Aiats. Un paratge
que a molts de nosaltres ens fa recordar el bon
esmorzar de la XXXIII Lletissonada. El grup s’ha
tornat a estirar, parem uns cinc minuts per retrobar-nos.

L’Agullola de Rupit

Continuem tot seguit pel mateix camí que van
seguir els de la G.E.C.A el 6 de maig. Pugem 30
m. per uns marges a buscar el corriol que prové
de la casa de Comajoan, a peu de cinglera. Més
endavant passarem per una portellera que separa les propietats de Can Bosch (Osona) i Pujolriu
(Garrotxa). Cinc minuts més i girem a l’esquerra,
deixem un camí planer que ens portava als Sangles i ens enfilem per un de molt dret que ens
accelera el cor i ens atura les converses.
Agraïm efusivament l’ajut dels boixos i els faigs
que molt amablement ens han donat la mà per
pujar fins al Coll Sabastida!

En el Pla Xic, hom resta embadalit per la bellesa
del paratge. Aquest és el punt de trobada i el lloc
escollit per la fotografia de grup.

Deixem a la nostra dreta el Puig Sabastida i ens
encarem cap al Sud per un camí que ressegueix el caire. Amb una curta grimpada assolim el punt més alt de l’excursió, el dalt d’Aiats
(1312 m), que gairebé passa desapercebut per
la majoria de nosaltres davant el que se’ns ofereix tot seguit: una balcona de somni en un dia
d’una llum excel·lent. Ens trobem al damunt dels
cingles d’Aiats, un altar esculpit per la natura.

Dessota, la gegantina teulada a dos vents de la
gran casa de Comajoan, masia del segle XVIII
amb referències del s.XII i que es troba encarada cap a migdia. A prop, la capella dedicada a
Sant Gil.

Davant la magnificència del moment, se’ns disposa als nostres peus una catifa blanca de neu i
els boixos que, agraïts de la visita, ens acaronen
en passar.
L’espectacle d’una panoràmica desmesurada
ens colpeix. Hi ha balcons de totes mides encarats a llevant: el pla del Collsacabra als nostres peus, i al fons, més enllà albirem trams de
camí fet en altres jornades d’aquesta travessa:
la vall de Cogolls, el Puig Rodó de les Medes,
el Puigsallança, Finestres, el Puig de Capell, el
Montner, Rocacorba,…
Resseguint la cinglera la perspectiva s’estira i
gira cap el sud: el senyor Montseny ens observa,
amb les Agudes i el seu Matagalls enfarinat. Un
tènue mantell blanc amb terbolina embolcalla la
llera del Ter i s’estén a la plana de Vic. Allunyada, la serra de Montserrat i a ponent s’entreveuen Rasos de Peguera i la Serra d’Ensija.

Les mestresses del Santuari de Cabrera ja ens
esperen per dinar. Continuem el camí resseguint
el cingle cap al nord per les Cabanes d’Aiats,
antic espai de conreu per a patates de planter.
Baixem cap al petit coll de Bram i envoltem per
la dreta el Puig del Llop fins al collet de Cabrera.
Són un quart de dues i l’arròs a la cassola està a
punt per fer la xup-xup. Caram, que enlairat que
es troba el Santuari de Cabrera! Triem aquesta
vegada pujar per les Escales, aquest dia net i
clar ens hi convida. Mirem enrere i guaitem el
llom vinclat de l’Agullola de la Tuta.
Apa som-hi, que l’estómac ja es queixa!
Són 2/4 de dues, i arribem a l’emblanquinat
Santuari de la Mare de Déu de Cabrera. Del grup
només en queden les escorrialles, s’ha dissolt en
un tres i no res. Uns quants, bocabadats amb el
màgic Pedraforca, observant el Santuari de Bellmunt i el veïnat de Sant Julià de Cabrera. D’altres ja són al castell de Cabrera per eixamplar
l’escenari cap al nord-est. Els devots i encuriosits
són a l’interior del Santuari i la resta, empesos
per la flaire, són a l’hostal, ja asseguts a taula.
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Santuari de Cabrera

Sant Andreu de la Vola

Ens hi hem estat gairebé fins a les 4. Caram,
que bé que va, anar d’excursió i ser servits amb
un bon àpat!

dreta pel Pla de la Parra. Seguim la pista pel Serrat de la Cadena amb lleugera davallada. S’ensuma el final de la jornada i el camí s’eixampla.
Una llum de tarda clara i neta defineix el paisatge: els perfils de les muntanyes amb els seus
contorns ondulats i els doblecs del brancatge
dels roures.

La tarda no desmereix gens la jornada. El sol
continua lluent. Aquesta vegada s’encara cap a
ponent, i ens il·lumina la Serra de Cabrera.
Continuem fent camí, però... on ens porta el vocal?...per on passarem? La cinglera s’estreny i
nosaltres no som escaladors!
Encara que no ho sembli, per l’Osca, trobem un
camí esgarrapat a la pedra amb graons metàl·
lics i un tub que ens fa de barana per superar el
tram. No es perillós però s’ha d’estar atent. Tot
seguit el camí millora. Estem envoltats de boixos.
Fem una aturada a la interessant Font del Pla
del Prat. En Ramon ens fa parar esment en el
fet que l’aigua brolla tot i que la deu es troba a la
part més alta de la Serra de Cabrera.
Lentament anem desembarcant d’aquest enorme vaixell del Collsacabra. Davallem per la Serrica observant l’elegant proa de la nau.
Els primers en arribar al Collet de Cal Vidrier
guaitem com va sorgint la resta de companys
d’aquest últim tobogan d’espiral que ens llença
al pla de la pista. Són les cinc en punt de la tarda
i hem baixat 325 m.
Fem recompte i no falta ningú. Marxem cap a
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En el Pla de les Enfores, deixem la pista que ens
duria al Güell i girem a l’esquerra, seguint pel
caire del serrat que davalla cap al Veïnat de Baix
de la Vola. El sol pausadament s’ajup i ens enlluerna. Més endavant, un corriol força amagat ens
portarà finalment a l’església de Sant Andreu de
la Vola, que s’alça altiva i obstinada davant l’esdevenir del temps. Són les 6 de la tarda i la llum
del crepuscle s’aferra a l’horitzó per revelar-nos
la bellesa de l’entorn.
Només ens resta caminar 35 minuts fins al Veïnat de Dalt per retrobar-nos amb la modernitat i
travessar la nova carretera del túnel de Bracons.
Esperarem satisfets l’arribada de l’autocar, recollits del fred del capvespre a l’interior de l’edifici
de serveis.
En la complicitat de l’instant es traspua la il·lusió
per les properes etapes que vindran i que ens
han d’encaminar cap a la Franja de Ponent.
Narcís Puigvert i Codina
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Travessia

La Vola Borgonyà

Gener enllà, del 2013, amb el propòsit de seguir
el camí de Banyoles a la Franja, vam arribar amb
autocar al veïnat de Dalt de la Vola, on passa
la carretera que puja a la Collada de Bracons.
Cuejava una famèlica pertorbació que ens va
obligar a abrigar-nos un mínim, i encetàrem el
camí en ascens cap a Collsaplana, primer per
una pista d’aire bosquetà tal com anirien essent
les que vam trepitjar durant el recorregut, més
amunt per sender.
Superats els antics conreus de Collsaplana, vam
encarar-nos, ja més planers, cap a la creu de
la Salgueda, que ens feia de porta d’entrada a
l’obaga. Podíem veure la casa del mateix nom
on hauríem anat si no haguéssim deixat la pista.
Però, ep!, hi ha gana. La mullena no convidava
gaire a seure pels marjois aterragats, però vam
parar a esmorzar entre asseguts i drets.
El camí, ara, s’aplanava sobre la catifa de les fulles del faig del recòndit vessant de la Salgueda.
Aquell dia no era pas precisament gaire lluïda,
però, com a mínim tapava el fang. Un bocinet
de descens per un dreturer corriol entre pistes
amenaçava, i sovint aconseguia, d’emmorronar
els caminants amb algun cop de cul. Una mini
aventura. Si hagués estat eixut, no el recordaríem. Vam continuar per pistes i senders fins a
l’Espaulella, casa que està en un collet per sobre
del Ges. Vam seguir una pista que travessa el
riu que, en un principi, s’enfila al vessant de la
muntanya de Bellmunt. La vàrem deixar on pren
a Vidrà, i vam seguir un camí cap a la Tosca de
Degollats. No baixava aigua ja que la pluja havia
estat minsa. La imatge guanya molt quan despenja l’aigua del rec qui hi aboca. Tot i així la
pròpia tosca ja té la seva presència. Seguírem
fins molt a prop de la Vall. Iniciàrem la pujada
ferma per un sender a l’obaga que mena al Serrat dels Cristians Vells, i aquest Serrat fins al peu

del cimbell on hi ha el Santuari de Bellmunt. Seguint la carretera i una drecera aviat arribàrem
a dalt.
La colla es va dividir en dues per dinar, ja que
hi havia l’opció de fer-ho d’hostal o portar-se’l.
Quan la subcolla de l’hostal es var adonar que no
comptava de presència femenina, es va suplicar i oferir, però la taula quedà íntegrament del
gènere masculí. Mentre dinàvem la boira anava
donant pas al cel blau, a satisfacció general.
Tenint en compte que els dies eren curts vam
decidir de sortir a les 3. Però: “ara poseu-vos
aquí; ara allà; espereu que hi ha una altra màquina”. En fi ¾ de 4.
Marxàrem del Santuari per Sarreganyada, carena alterosa però que s’ha de sortir a les espieres
per veure panoràmica, entorn agradós, i camí
no sempre còmode. Suavitzàrem el fort pendent
que hi ha entre el collet de la Bauma d’en Micó
i el coll de les Gargantes amb una breu llaçada
per la fageda amb vistes de la vertical paret que
aguanta la Serra Cogulera a l’altra banda. Del
Coll de les Gargantes, per un digne sender, vam
baixar a les ruïnes de les Valls.

Santuari de Bellmunt
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Després de creuar pastures de tartera i el torrent
de Saderra, seguírem una pista en lleuger ascens. En passar dessota del Turó dels Tres Batlles se’ns convertí en sender. El llostre ja anava
envaint. De fet ja sabíem que el temps era bo,
però ens faltava temps. Es tractava de gaudir de
la màgia del capvespre. Per eixidius passàrem
el collet de Comadebó. El turó de Comadebó el
vam passar pel costat, a excepció d’alguns intrè-

pids que pujaren els 30 metres a assaborir una
vista nocturna d’Osona. Vam seguir pista avall i
la llum de la lluna va ser suficient per seguir el
caminet que porta a la part alta de Borgonyà.
Alguns varen aprofitar per fer un tom a peu d’església i les fotos corresponents. Pel poble d’origen colonial vam baixar al davant de la fàbrica
on ens esperava l’autocar.
Ramon Feixas

Foto de família a la balconada de Bellmunt
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Travessia

Borgonyà Alpens

Al llindar ( a nivell de natura) de la generosa primavera d’aquest any, reprenent el camí que havíem deixat al davant de la fàbrica de Borgonyà,
vam encetar un dia esplèndid per continuar vers
la terra on han canviat el nom a la llengua per
demostrar grotesca pertinença.
Vam baixar a la riba esquerra del Ter i vam seguir
entre el seu curs i un rengle de vivendes tipus
colonial. També teníem la via que arriba a privar
la continuïtat d’aquella agradosa avinguda. Un
forat suficient permet passar per sota. El terreny exigeix, en aquest punt, a enfilar-se si es vol
seguir riba amunt. Nosaltres ho vam fer per un
cairell dreturer fins a trobar el camí (sender vora
el Ter procedent de la part alta de Borgonyà que
nosaltres recordàvem d’un vespre de mitja lluna
quan a les 6 es fa fosc. En aquesta ocasió no
tindríem aquest ingredient). Veiérem la fàbrica
Mambla a baix i l’ermita de la Mare de Déu de
Gràcia a l’altra banda. Enllà tornàrem a travessar
la via. Seguírem entre la via i el riu fins a prop de
l’Hostalot, i li donàrem l’esquena definitivament.
Aparegué un altre conducte substanciós d’aquella vall que s’havia de traspassar: l’autovia. També ho férem per dessota i vàrem seguir una pista
entre conreus. El Ter el vàrem travessar (com
se sol fer, per sobre un pont que hi ha a la gira
d’un pronunciat meandre) prop de l’Hostal de
Bajalou. Vàrem pujar a aquest Hostal, on va haver consens per esmorzar. Vam aprofitar per fer
una visita al Pont Romànic. La bardissa no ho
va posar fàcil als fotògrafs, que sols es pogueren
emportar la imatge del pont.
Marxàrem prop del torrent de Bajalou pels seus
reculls. Més amunt travessàrem la carretera que
mena a l’abocador i per un llomet esplèndid ens
acostàrem a la casa de la Portella amb la seva
varietat d’animalons. A partir d’aquest punt el
camí ja va ser més bosquetà. Aviat trobàrem una

ossera que avisa de la plaga de voltors que hi
ha en aquell indret: una de les desmesures que
s’imposen en nom de la protecció del medi. En
amunt ja en vàrem anar veient. Una curta pujada sense gaires revolts ens acosta a la Serra
de Bescanó. La seguim en amunt. És esquerpa
però no difícil. Requereix atenció en un parell
de punts. Hi ha alguna balconada generosa en
vistes. Un cop a dalt prats de pastures segueixen
cap a l’oest. El bestiar de Gallifa hi pastura fent
petits ramadets. Passem Gallifa i una molt breu
parada a l’ermita de Sant Miquel.
Creuem el portal envejats per un parell de mulats
que no ho poden fer. Per pista pugem al Collet
de la Mitja Lluna. Més amunt voregem un camp
per incorporar-nos al GR3 que ens menarà fins
al Santuari dels Munts, no sense exigir-nos una
lleu suada.
A dalt, el pati de llevant és una miranda amb
els seus panells, i és habitual la concurrència a
gaudir de l’esplet paisatgístic. Sol passar el diumenge abans del migdia quan la Mare de Déu
gaudeix de la devoció d’uns fidels molt acollidors
i, en aquest cas, bons cantaires. Nosaltres, però,
teníem prevista una cerimònia més mundana,

Al campanar d’Alpens hi oneja una estelada
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que és la del dinar. Com en l’etapa anterior hi
hagué qui es portava la manduca i qui només
l’havia encarregada. La secció femenina en
aquest cas cedí 3 representants a la taula del
restaurant, que foren molt ben integrades. Toca
les fotos de rigor, també cerimonioses i avall
s’ha dit.
A la poca estona es desprèn una antiga pista
que, combinada amb un sender de vora filat, fa
de drecera alternativa a l’asfaltat fins al collet de
Sant Agustí. Hi ha el restaurant i la cruïlla distribuïdora de comunicació a diversos pobles del
Lluçanès. Nosaltres seguim cap al nord per una
pista que s’anirà decantant cap a l’oest, el nostre referent. El barri de l’Alou, el passem festejats
pels gossos del lloc.
El nostre vial continua fins a trobar l’asfalt en
tram carener. Vam fer una petita marrada en re-

La colla al Santuari de Els Munts
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ferència al sender a seguir, per visitar l’ermita de
Sant Pau de Colomer. De nou al sender vam fer
el puja-baixa. Abans de trepitjar asfalt la meva
idea era de seguir la pista que s’incorpora al poble per la part sud, però varem veure l’abeurador humà a dalt i ens engrescàrem a pujar per
l’antic quintà. Uns nens que hi havia als gronxadors van fer festa en veure’ns pujar per allà, i
es prestaren a fer-nos de guia. Total que, a part
d’una mica de vergonya pel vocal, i part del grup
que optà per l’asfalt, la cosa es va acabar animadament. Un avís al conductor que ens esperava
més amunt del bar i donem com a assolida la fita
de la travessia a aquest enlairat poble del Lluçanès de bon contorn quant a senderisme.

Ramon Feixas

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.
Del veïnat de Dalt de la Vola a la creu de Salgueda, l’Espaulella i la Vall ........................... 2h 21 min.
De la Vall al santuari de Bellmunt .................................................................................... 1h 12 min.
De Bellmunt al collet de les Gargantes, les Valls, el turó de Comadebó i Borgonyà ........... 3h 03 min.
De Borgonyà al pla de l’Espona i Bajalou ......................................................................... 1h 15 min.
De Bajalou a la serra de Bescanó, Sant Miquel de Gallifa i el santuari dels Munts ............ 2h 44 min.
Dels Munts a l’Alou, Sant Pau del Colomer i Alpens ......................................................... 2h 07 min.

La Ruta dels Carboners
no es va poder fer

Tal com estava previst i malgrat que totes les
informacions meteorològiques eren dolentes, el
diumenge 28 d’abril a les 9 del matí ben puntuals varem sortir de correus en direcció a Setcases. El dia era gris i a mesura que pujàvem
s’anava complicant. Tan bon punt varem passar els túnels de Bracons, va començar a nevar,
amb el Taga i Serra Cavallera totalment tapats i
blancs, i passant per Camprodon la nevada ja
s’intensificava i la carretera cada cop era més
perillosa Abans d’arribar a Setcases varem veure que el gruix de neu ens impediria fer l’anada i,
per tant, i com que som veterans i gent tranquil·
la, mitja volta i cap a Molló, on tinc una casa. Allí
encara que continuava nevant de valent i varem
decidir agafar el GR11 i arribar fins a l’oratori de

Santa Magdalena, a 1 hora de Molló, per després baixar a dinar a casa.
Ben abrigats i amb paraigües, a més de les
capelines, la primera mitja hora de camí va passar bé però tot seguit, a més de la neu, va començar a bufar el vent i els paraigües ja no ens
servien, afegint així una nova dificultat. Amb neu
fins als genolls no varem poder arribar a Santa
Magdalena. El fred era intens i ens varem desviar cap a Can Pletis, un casalot que una gent
de Palamós ha comprat i renovat totalment per
fer-hi una casa rural. Per sort aquell diumenge a
la casa hi havia els propietaris, juntament amb
dos paletes, per acabar els interiors i ens varen
acollir i així ens varem poder escalfar amb una
estufa de llenya que tenien encesa. Al cap de
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poc, i per un altre camí, varem tornar a Molló.
Arribant a la casa, ja prou escalfada per la calefacció, també varem encendre el foc a terra
i, amb alegria, tot seguit un dinar de germanor
amb amanida i entrepans i regat amb bon vi que
ens va portar a una animada sobretaula. Després tornada a Banyoles amb l’alegria de l’experiència passada i esperant que a la propera
sortida tinguem més bon temps

Excursions de veterans i gent tranquil·la
Rafel Cuenca i Juncà

VIII Travessia

de Banyoles a Olot
El feréstec curs del riu Ser, un dels principals
afluents del Fluvià, guiarà la nostra VIII travessia
de Banyoles a Olot. Ens espera un itinerari sense
cims ni grans desnivells, però molt atractiu des
dels punts de vista humà i paisatgístic.

bons miradors del Canigó i les muntanyes de

El diumenge 10 de març, a un quart de 8 del
matí, sortim del parc de la Draga de Banyoles
(174 m). Som 41 excursionistes i el cel és completament serè. Voregem l’estany pel camí que
ens acosta al paratge de la Caseta de Fusta,
anem a creuar la carretera de Porqueres, travessem també el rec de l’Ordis i seguim cap a
can Bosc. Allà agafem el camí que voreja can
Feló i puja per dins del bosc. Anem a trobar la
carretera asfaltada de la urbanització de Caselles d’Avall, construïda en l’antic veïnat de Santa
Eugènia, a poques passes de cal Sastre. Després de caminar pels seus panoràmics carrers,

però poc més endavant trenquem per una pista
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l’Alta Garrotxa, de les quals destaquen el puig
de Bassegoda i la Mare de Déu del Mont, ens
desviem pel camí de Merlant. Aviat arribem als
Quatre Camins; agafem el de Caselles d’Amunt,
que voreja la seva tanca. Anem al pla de la Creu
i seguim cap a ca l’Arboçar, per uns paratges
molt plàcids i verds. Passem entre aquesta masia i Casals de Dalt i continuem per la pista fins a
Sant Miquel Sesvinyes (262 m).
L’església dedicada a Sant Miquel és una senzilla construcció d’estil romànic, documentada
l’any 1282 i construïda probablement el segle
anterior. Esmorzem a la vora del pedró, a l’ombra
d’unes boniques aulines, tot esperant en va poder visitar l’interior del temple. Un altre dia serà.

Tornem al nostre itinerari. Deixem de costat la
carretera de Serinyà i la pista de can Prim i seguim per un vial que ens condueix a les ruïnes
de Bacs d’Esteve, cobertes de vegetació, i a
Bacs d’Illa, masia també deshabitada. Allà ens
desviem per un fressat corriol que davalla a la
carretera de ca n’Illa, a la vora de l’estació d’aforament del Ser. Som en el punt més baix de tota
la travessia. Tot seguit planegem en direcció a
la casa fins a trobar un pont modern, que ens
permet travessar el riu (137 m). Després de la
crescuda generada, fa tot just tres dies, per una
fenomenal llevantada, el seu cabal és molt net i
transparent; fa goig de veure!
Des de ca n’Illa fins a la vall de Sant Martí Vell
seguirem el curs del Ser, però el riu no sempre
admet la companyia d’un camí. Sovint ens haurem d’enfilar per lloms i serrats, per tornar ben
aviat a la seva riba.
La pista que escollim travessa l’extens camp del
Sorral, a una certa distància de ca l’Aulina, i entra al bosc. Allà trenquem a l’esquerra per un
corriol, que creua l’Olivarot i puja a l’emboscat
pla de les Bruixes. Deixem a la dreta els camins
de la Bruguera i del puig de ca n’Hortós, vell conegut nostre, i seguim cap a la Trona, bonic mirador de ca n’Illa i la vall del Ser. La pista segueix
cap a les ruïnes del mas Vilar, suportades per
robustos rampeus, i un encreuament de quatre
camins. Escollim la pista de la dreta, deixant-ne
un altre que ve de ca n’Illa i el que va a Perduts.
Aviat passem a la vora de les emboscades ruïnes
de Brunyoles (205 m) i ens enfilem a un caire, partioner entre els termes de Serinyà i Sant
Miquel de Campmajor. Allà deixem la pista, que
s’enfila al collet de Besalú, i agafem el camí antic. Un llunyà Puigsacalm guaita el nostre pas.
El camí de Serinyà al santuari del Collell, seguit
per la gent del poble per assistir al tradicional
aplec del Ninou, ens condueix a un altre serrat,
l’Escaire, emboscat mirador del veïnat de Briolf.

El pujant de la Guilla ens torna a la vora d’un Ser
prou cabalós i sorollós, als peus de can Pla de
Brió. Fa tres dies el camí era per sota del nivell
de l’aigua, però avui ja és ben eixut. Anem a trobar una pista que ens portaria a can Pla, l’única
casa habitada de tot el veïnat, però la seguim
cap a la dreta, encetant una curta pujada. En
algun tram es conserva l’antic empedrat. Passem a les envistes de les ruïnes de ca l’Esquerp
i anem a trobar la carretera de Sant Esteve de
Briolf (o Brió).
La travessia és prou llarga i no visitarem l’amagada església, que és força per sobre del nostre
itinerari. Llàstima! És una construcció d’estil romànic dels segles XII-XIII. Al seu costat s’alça
una torre de planta quadrada, probablement
més antiga. Un pont, cobert per la rectoria, uneix
els dos edificis, que formen un conjunt singular.
És sufragània de Sant Miquel de Campmajor. El
lloc de Briolf, situat a poca distància de la confluència dels rius Tort i Ser, en un punt on la vall és
molt més oberta i amable, és documentat l’any
979, però actualment la major part de les seves
masies són en ruïnes.
La carretera, prou estreta i traçada en part sobre
un enllosat natural, segueix per la riba esquerra del Ser, força enlairada. Forma part del camí
de Besalú al santuari del Collell, itinerari tradicional i prou interessant. Anem a la capella de
Santa Maria de Loreto, construïda l’any 1904 i
ben conservada, i seguim cap a la vora del riu. A
l’esquerra deixem la carretera del veïnat de Roca
(203 m), que travessa el Ser per un passallís.
El castell, casa forta dels segles XIV-XV, i el pintoresc molí són els seus edificis més notables,
però són fora del nostre recorregut d’avui. Hem
passat a curta distància de dues fortificacions
d’origen medieval, bastides a una i altra ribes del
Ser, però amb prou feina les hem vist; el camí no
n’és un bon mirador.
Deixem la carretera de can Jofre i continuem pel
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plaça Major del poble ens hi espera un magnífic
aperitiu, que convida a fer uns minuts de repòs.

marge esquerre del riu. Passem entre la llera i
els camps de la casa, ja que el cabal ens impedeix creuar a l’altra banda per seguir el corriol de
la font del Noguer, i anem a la Brugada, masia
ruïnosa. Més enllà, un magnífic camí, antigament senyalitzat com a GR-2, ens porta a un terme, partioner entre els municipis de Sant Miquel
de Campmajor i Sant Ferriol i, per tant, entre les
comarques del Pla de l’Estany i la Garrotxa. Més
enllà seguim cap a mas Rampinya, casa habitada. Ja per carretera, vorejant sovint camps de
conreu, continuem cap al veïnat de la Cadavall,
origen del camí que puja al coll de Salom, actual
traçat del mateix GR-2. Seguim cap al molí d’en
Camps, que produïa l’electricitat consumida al
col·legi del Collell, i l’aiguabarreig del Merdançà
amb el Ser, interessant paratge fluvial. Travessem aquest segon riu i anem al nucli del Torn.
El bonic poble del Torn ( 250 m), bastit a la vora
dreta del Ser, és, amb els seus 60 habitants, el
principal nucli de població de l’extens municipi
garrotxí de Sant Ferriol. La seva església parroquial, dedicada a Sant Andreu i documentada
l’any 977, conserva l’àbsida del primitiu temple
pre-romànic, convertida en sagristia. La torrecampanar, de planta quadrada, fou aixecada el
segle XI sobre l’arc triomfal. A principis del XVIII
l’edifici fou completament reformat i transformat
en un temple de tres naus amb un sol absis. A la
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Sortim del Torn pel camí que voreja un Ser d’aigües clares i transparents. Deixem de costat el
molí d’en Fàbrega i el camí de la Miana, vell conegut nostre, i anem a trobar la carretera del Sallent. Ens acostem al molí de Gibert, travessem el
riu per un passallís i encetem una breu pujada.
En aquest tram, la carretera, eixamplada i asfaltada l’any 1994, ressegueix el traçat del camí
antic. Ens acostem a la Patunya, petita masoveria, i a la Torroella, masia ornada per una aulina
monumental i centre d’una notable explotació
ramadera. Més enllà voregem la tanca vegetal
de Rocacorba, casa de colònies, i baixem a travessar novament el Ser, ara per un pont modern
i just allà on conflueix la riera de Samariu. Poques passes més enllà travessem la riera per un
passallís, al costat del ruïnós molí de ca la Paca,
i ens enfilem per un bon camí fins al poble.
L’església parroquial de Sant Vicenç del Sallent,
consignada en un document de l’any 878, és el
centre del reduït nucli urbà. De l’edifici d’estil
romànic només es conserven la nau i uns interessants relleus, del segle XII. Al seu voltant,
mitja dotzena de cases dibuixen un carrer i una
recollida placeta. El mateix vial que dóna accés
al poble ens guia cap a la Camància (348 m),
l’antic hostal, situat a la vora de la carretera
d’Olot a Banyoles.
Una carretera asfaltada ens porta a travessar el
Ser per un pont modern. A l’altre marge agafem
el camí que el ressegueix. Passem als peus de
can Batlle, notable masia amb una assolellada
galeria i capella pròpia, i anem al seu molí, dedicat en els darrers anys de funcionament a la
producció d’electricitat. Poques passes més enllà creuem novament el Ser, dit també riera de
Sant Martí a partir d’aquest lloc, a les envistes
de l’espectacular salt de la Font Fresca i les seves gorgues. A l’altre costat agafem un magnífic

camí, empedrat i sàviament traçat, que puja a
la Carreteria, casa situada en l’extrem llevantí
d’una extensa plana. El camí, poc més endavant
ja convertit en carretera, segueix cap a dues
masies més, can Gasparic o l’Hostal Vell i can
Formiga. En la plana de conreu d’aquesta darrera casa hi podem veure la Pedra del Diable,
menhir de basalt, l’únic de la Garrotxa i un dels
primers publicats a Catalunya, l’any 1872. Cap
rètol, però, no adverteix als visitants de la seva
existència, un fet fins a cert punt sorprenent en
una zona de gran afluència turística.
Després de deixar, a la dreta, la carretera de can
Biel i Reixac, anem a trobar la d’Olot a Banyoles, però no l’arribem a trepitjar. Un altre vial
ens porta a una casa moderna i poc més enllà
travessem, una vegada més, el riu, ara a la vora
de la resclosa del molí d’en Riera. Seguim cap
al molí Nou, deixem a la dreta la carretera de la
Clota i anem a la font Fresca (420 m). Hi arribem
a les 3 tocades, una bona hora i un bon lloc per
dinar!. Un cop tips fem la fotografia de grup, a la
vora de la riera.
No ens manca un bon sol, però núvols negres
enfosqueixen la muntanya de Sant Julià i ens
adverteixen que a l’Empordà hi cau una forta
tempesta. A un quart i mig de 5 tornem al nostre
itinerari i seguim cap a can Coderc i el trencant
de Sant Martí Vell, interessant església romànica dels segles XII-XIII, bellament emplaçada en
un serrat proper. Continuem cap a can Rimerol
i can Sidric, deixem a l’esquerra la carretera de
Santa Pau, a la dreta la del veïnat de les Feixes
i anem al cuidat carrer de can Mascou (465 m).
A la sortida del veïnat trobem l’abundosa font del
Consol, una de les que drenen els cabals recollits en les planes endorreiques creades per les
erupcions volcàniques; actualment dóna nom al
carrer.
Ens toca trepitjar carretera asfaltada al llarg
d’una bona estona. Seguim cap al pla de Terra-

prim, vorejant camps de conreu, lluny d’un riu
tot just acabat de néixer i sempre sota l’atenta
mirada de Sant Julià del Mont. Passem a la vora
de tot un seguit de masies, el Castellot, ca l’Oix,
can Barraca, Bassedes, la Torre i Cantallops, i
anem als peus de Martinyà, casa bastida a la
falda del volcà al qual dóna nom. El mateix vial
ens porta, després de vorejar les instal·lacions
d’un càmping, a les Forques i la carretera d’Olot
a Banyoles.
Fins ara l’havíem defugit, però a partir d’aquest
punt hem de seguir la carretera d’Olot al llarg
d’uns quatre-cents metres. Caminem entre dos
imponents volcans, el Croscat i Santa Margarida,
i anem a una masia, Coll de Caselles. Allà agafem una carretera de terra, que deixa de costat
l’amagada torre d’un antic molí de vent i va als
peus del Croscat. Aquest serradet (633 m) és
el modest sostre de la nostra llarga travessia.
Deixem a l’esquerra les modernes construccions
que envolten Can Xel i a la dreta el camí que
s’enfila a la torre del Croscat, un altre vell conegut de les nostres caminades, i baixem a can
Bastans, hostal situat a la vora de la carretera
d’Olot. Encara llueix el sol i fem beguda a la terrassa de l’hostal.
En sortir de can Bastans, passem entre la plaça
Nova i les antigues escoles de Sacot i seguim
carretera avall. Un centenar de metres més enllà
de can Sargantana, masia abandonada, tornem
al camí antic, que ens condueix a l’àrea de can
Serra. Un parell de minuts més tard hi arriba el
nostre autocar, però en aquesta ocasió són ben
pocs els qui decideixen pujar-hi. El gruix de la
colla segueix enllà per la carretera vella. Deixem
a la dreta les construccions del barri de Can
Blanc i anem a trobar la carretera que ve de can
Batet i la fageda d’en Jordà. Nosaltres escollim,
una vegada més, el camí antic, que passa entre
can Toca i can Fortet i segueix cap al Castanyer,
la Fullaca i la Casica. La pujada del Gegant, per a
Núm. 451 17

nosaltres de baixada, precedeix l’arribada a Olot.
Anem a cal Cucut, antic hostal, deixem a la dreta
la carretera de Sant Cristòfol les Fonts, església
parroquial d’una extensa rodalia, passem per
Bellpuig i baixem al prat del Triai, mentre contemplem una esplèndida perspectiva de la ciutat
d’Olot i també una espectacular tempesta, que
descarrega al Vallespir. Finalment, a un quart de
8 del vespre arribem al parc de les Móres (430
m), situat a la vora del Fluvià i a quatre passes
dels carrers d’Olot. Per segona vegada hem
completat la travessia amb llum de dia!
Bibliografia
* VIII Caminada entre Banyoles i Olot, de Joan
Pontacq i Kim Agustí. Fulls lliurats a tots els participants.
* Castells medievals. 57 Talaies del Gironès i del
Pla de l’Estany, de Ferran del Campo i Jordà.
Carles Vallès – editor. Figueres, 1991

Tota la colla a la font Fresca
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* Catalunya Romànica,volums IV i V. Fundació
Enciclopèdia Catalana, 1990 i 1991.
Horaris de la travessia
De Banyoles (la Draga) a Sant Miquel ses
Vinyes ............................................ 1h 25 min.
De Sant Miquel a Brunyoles, Briolf i el Torn
....................................................... 3h 18 min.
Del Torn al Sallent ............................... 47 min.
Del Sallent a can Bastans ............... 2h 08 min.
De can Bastans a Olot
(parc de les Móres) ........................ 1h 03 min.
Total ............................................... 8h 41 min.
Recorregut ............................................ 37 km.
Termes municipals de Banyoles, Porqueres, Serinyà, Sant Miquel de Campmajor, Sant Ferriol,
Santa Pau i Olot.
Kim Agustí

Sant Aniol d’Aguja

L’aplec de Sant Aniol d’Aguja
fou passat per Aigua.
Tal com era d’esperar, ja que feia dies les cròniques del temps així ho advertien, el diumenge de Pentecosta fou passat per aigua. I com
mana la tradició, a Sant Aniol d’Aguja se celebrava l’Aplec, popularment conegut per l’Aplec
dels Francesos.
Aquest Aplec en el cor de l’Alta Garrotxa, i a
més de caire interfronterer, és molt concorregut, on centenars de persones vingudes d’arreu
s’apleguen en aquest feréstec indret. Enguany,
la diada tenia un caire reivindicatiu: posar a ulls
de tothom les imminents obres de consolidació
de l’antiga rectoria per destinar-les a refugi, tal i
com havia estat funcionant dècades enrere. Ja
fa dies que molts voluntaris pugen material per
a aquestes obres i es volia aprofitar la diada per
demanar a tots els participants la col·laboració,
el seu gra de sorra, tant per la pujada de material com per algun donatiu econòmic o material.
Tanta era la il·lusió d’ensenyar la gran quantitat
de material, i també la perillositat de l’edifici, que
s’esperava un aplec ben concorregut, però la
pluja, que va confirmar els mals pronòstics que
a tanta gent va espantar, va fer que, enguany, un
dels aplecs més antics de les comarques gironines quedés aigualit i, per tant, deslluït. Tot i així,
l’organització, els Amics de Sant Aniol d’Aguja,
estigueren molt satisfets de la concurrència, que
va arribar als 250 participants aproximadament.
L’organització tingué un entrebanc important a
l’hora de preparar l’esdeveniment a causa de la
inaccessibilitat del lloc, i agreujat per l’esllavissada que setmanes enrere va deixar intransitable
la pista que mena a les valls de Riu i d’Aguja. El
nombre de participants i el bon ambient que s´hi
respirava, i la gran dosi de moral que molts d’ells
desprenien vers les obres del futur refugi, dona-

En Joan Nivet, de 87anys, va encapçalar el pelegrinatge de Sant Llorenç de Cerdans

ren una alenada d’aire fresc a l’organització i la
confirmació que tal projecte, malgrat ser ambiciós i de gran volum, té el suport i l’acreditació
de moltíssima gent. Molts dels participants, tot i
anar carregats i l’amenaçadora immediatesa de
la pluja, decidiren col·laborar a pujar material,
allò que des dels Amics de Sant Aniol d’Aguja
s’anomena “helicòptering”.
En resum, doncs, un aplec passat per aigua però
amb molta alegria i dosi de suport per donar
continuïtat a aquesta antiga i emblemàtica trobada interfronterera en plena Alta Garrotxa, així
com també molta il·lusió i recolzament per tirar
endavant la “salvació” de l’antiga rectoria per
retornar-li aquell ús públic que havia tingut en
èpoques passades, tot preservant, cuidant i vigilant l’entorn i donant servei al visitant. Els actes
de la diada foren els previstos a la programació:
rebuda dels companys de la Catalunya Nord al
collet de Clarioles, peregrinatge fins a l’ermita,
on a l’interior enguany, i per problemes de salut
del mossèn que habitualment presideix la celebració eucarística, es va portar a terme la litúrgia
de la Paraula presidida per un membre de l’organització. A la sortida, les gralleres de Montagut
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varen entonar els seus cants i tot seguit, als paratges de la Font, encantament de coques, sorteigs de quadres i altres objectes … i ja va arribar
la pluja, la qual va impulsar, a la gran majoria, a
refugiar-se a l’interior del temple per dinar, on tot
seguit es pogué escoltar les tonades de l’acordió
del músic garrotxí Manelic, el qual, acompanyat
d’esporàdics i membres de l’organització, va
provocar un bon final d’aplec amb el regust que
l’any vinent el temps acompanyarà més i, si més
no, el refugi tindrà algun sostre més per poder
aixoplugar més gent i alhora facilitar les tasques
organitzatives. En el transcurs de la diada es va

ció
ra en plena actua
En Manelic de Pe

Les gralleres de Mo
ntagut i en Mane
lic de Pera al
collet de Clarioles
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triar l’hereu i la pubilla de l’aplec 2013, títols que
recaigueren a Tomàs Nivet de Sant Llorenç de
Cerdans i a Maria Xarles de Montagut.
L’anècdota de la diada fou que de retorn a casa
els últims participants, majoritàriament membres de l’organització, varen haver d’esquivar la
riera i enfilar-se fins als peus de la capella de
Riu, una volta considerable, ja que les pluges
de la tarda havien provocat un augment del seu
cabal.

Amics de Sant Aniol d’Aguja
Josep Mº Costa

La rifa es va fe
r més a córrer
fins que va plou
re

a la pluja
Servint l’arròs sot

Sant Aniol d’Aguja

Nous amics-col·laboradors de Sant Aniol
Corominas Bertran Joana
Font Ventura Marc
Gabarró Marin Raimon
Ortiz Barneda Albert
Marí Cabeño Carme

Mecenes que tindran el seu nom al refugi
Pontacq Seguranyes Joan
Activa Ingredientes Funcionales Sa
Lith Gràfiques
Ajuntament de Sant Llorenç de Cerdans
Família Casals Daunis
Els Centpeus del Pirineu
Roca Martinez Victor
Casamitjana Xavier

Altres mecenes
Surralles Isidre

Aportadors de material
Espelt Viticultors – Vilajuïga

Tecnocopia Girona

NOTA: Es pot veure la llista total dels Amics-col·laboradors de Sant Aniol, Mecenes i aportadors de
material a la pàgina web del Centre, entrant a Amics de Sant Aniol dins l’apartat de “Seccions”.
Així mateix i trobareu informació de quines són les aportacions de mecenatge.

Derrama de Sant Aniol
Amb l’ajuda de tots, els somnis es poden complir
Com molt bé sabeu, es va passar una derrama per ajudar en la reconstrucció del refugi de Sant Aniol
el passat mes de maig.
Doncs bé, el total ingressat fins a data d’avui és de 6964,85€. Això ha comportat unes despeses de
530,98€ cosa que fa que el saldo net destinat a la reconstrucció es de 6.433,87€.
Moltes gracies a tots els que heu col·laborat.
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L’helicòptering

a Sant Aniol d’Aguja

Veig al TN nit com, per damunt del litoral Barceloní, hi voleien els colors vermells. No és cap
posta de sol ni els efectes òptics de l’arc de Sant
Martí. Són els esplèndids vermells de dues marques comercials: Banc de Santander i Ferrari.
Un bell Ferrari de Fórmula I penjat d’un helicòpter ens recorda que aquest cap de setmana hi
ha cursa al Circuit de Catalunya. Em sembla una
idea genial. La publicitat se les empesca totes.
Alhora de contemplar les imatges de la platja i
la transparència de les aigües, agafades imagino
per una càmera col·locada en un altre helicòpter, em sobta un crit molt endins del meu cor.
I visualitzo mentalment la filera de bastaixos
carregats amb les motxilles plenes de rajols, de
teules o de sorra. Altres amb una llarga canya de
bambú, on penja el tambor d’una màquina de
pastar desmuntada, bigues i bastides de ferro.
Taulons de fusta i eines per a la construcció.
Tots ells fent camí cap al Refugi de Sant Aniol
d’Aguja, on els Amics de Sant Aniol estem pujant

Enfilall d’excursionistes carregats al seu pas pel Citró.
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material per poder començar les obres de rehabilitació del Refugi. Com formigues que, d’engruna a engruna, hem aconseguit de pujar-hi
gairebé tot el que farà falta. D’aquesta acció en
diem HELICÒPTERING... el somni de moltes
persones per dur a bon terme aquest projecte.
Davant del televisor, tanco els ulls i imagino els
colors vermells d’un helicòpter duent un palet de
ciment, enfilant les transparentes aigües de Sant
Aniol, per damunt la resclosa del Gomarell, la
Gorja del Citró. Les aspes fen remolins a les enjogassades aigües, les alzines bategant d’alegria
pel que representa un ajut tan important per a
aquesta colla d’excursionistes entregats al seu
somni. Obro els ulls i em pregunto: Empreses
com les que he esmentat i d’altres saben el que
representaria un gest d’aquesta embranzida?
Ramon Pou i Felip
Escrit publicat al diari ElPuntAvui en la secció de
El lector escriu el dia 14 maig de 2013.

Carregant material a les planes de la Muntada

Sant Aniol d’Aguja

Diferents entitats practiquen
l’helicòptering cap a Sant Aniol
En l’últim butlletí comptabilitzàvem més de cent
participants en les jornades l’helicòptering realitzades fins aleshores. Després de tres mesos
hem de dir que ja hem perdut el compte.Com
a mínim s’ha quadruplicat. Sort, que tots els
seus noms quedaran reflectits a la llibreta de
registre que tenim a Sant Aniol. Tots els dies de
tragines,la traiem perquè hi signi tothom. En un
dia del futur ens la llegirem vora la llum tènue
de l’interior del refugi. Recordar vells temps!!!
Temps que ara són present i que vivim amb
molta intensitat.
Hem tingut la sort que altres entitats han pujat
a Sant Aniol en dies fora de programació. Han
quedat d’acord amb nosaltres i han fet les seves
jornades particulars d’helicòptering.
El dia 1 de maig un escamot del RUGBY CLUB
BANYOLES “MONSTRES” van realitzar una pujada de material cap a Sant Aniol. I renoi! Quin
material!! Sis taulons de fusta de 4’5m cadascun, que pesen més de 40 kg i són de molt mal
portar. Nosaltres que ja n’havíem tastat algun,
vam sospirar d’alegria quan vam veure que
els havien transportat tots en un sol matí. És
ben veritat que són gent valenta els afiliats al
rugby!
El divendres 2 de maig cap a una trentena
d’alumnes del CICLE D’ESPORTS DE BANYOLES es van animar a practicar un esport diferent.
Van caminar carregats cap al cor de l’Alta Garrotxa. S’ha de dir que van tenir un gran ensurt
quan dues noies del grup es van extraviar. Sense
adonar-se’n, enfilaren el camí de Madeforn. Per
sort van tenir la bona pensada de recular al cap
d’una estona i el contratemps va quedar com
una anècdota per explicar. Entre una cosa i altra
segur que se’n recordaran tota la vida de la seva
col·laboració a Sant Aniol!

El diumenge dia 5 de maig van ser els companys
i companyes del grup TRIOPS MARXAIRES DE
FONTCOBERTA, que enfilaven el camí de Sant
Aniol carregats de teules, taulons i sorra. Un
matí primaveral, de sol lluent, intentava apaivagar les penes dels traginers i tragineres que amb
molta satisfacció guardaren els materials a l’interior de la tanca que delimita el refugi.
Els mes de maig va ser un període de molta
participació de les entitats perquè encara hem
d’esmentar la col·laboració del grup amic de
ELS CENTPEUS DEL PIRINEU. Va tenir lloc el
diumenge dia 26 de maig. Un altre matí que
també va lluir el sol(l’únic diumenge de maig
que va ploure va ser el 19, dia de l’aplec!Quina
mala sort!). Aquest grup té molta fidelitat al projecte i ho van arrodonir amb la participació de
mainada. Feia goig veure aquells nens i nenes
pujant amb els seus pots de ciment. Segur que
han estat els més petits de tota la gent que ha
participat...Tant de bo que en un futur puguin
recordar el seu
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Aniol el pass
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helicòptering particular des de dins el refugi. Ells
n’han de ser els principals beneficiats.
Els mes de juny va començar amb mullena. El
dissabte dia 8 un escamot de membres de la
SECCIÓ D’ATLETISME DEL CLUB NATACIÓ
BANYOLES, sota una intensa pluja, fent honor
al nom del seu club, van pujar dos viatges de
ciment. Contents amb l’experiència, manifestaren la seva intenció de tornar-hi, millor si pot ser
en sec, per evitar l’emoció afegida del patinatge sobre pedra. En Ramon, el nostre comercial
amb paraigües a la Muntada, encara va poder

u
Alguns components de Els Centpeus del Pirine

convèncer de fer helicòptering, per increïble
que sembli, a una desena més d’excursionistes
entossudits a pujar a Sant Aniol malgrat el mal
temps.
Aquestes han estat les col·laboracions d’aquest
trimestre. N’hem volgut deixar constància, així
com remarcar el nostre agraïment.
Esperem que continuïn participant en aquesta
empresa tan digna i que s’afegeixin més grups.
Moltes gràcies!
Amics de Sant Aniol d’Aguja

Alguns com
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Tant si plou com si fa sol
tothom cap a Sant Aniol
Si la passada sortida va ser la neu la que ens
va fer la guitza, aquesta vegada va ser la pluja
la que ens ho va aigualir. Però també, malgrat
les previsions desfavorables, a les 7h del matí
el primer grup del CEB i els de Terra Aspra de
Montagut sortíem cap a Sant Aniol en cotxe fins
a Castell s’Espasa, ja que a l’altura del Pont de
Valentí una excavadora que treballava a la Quera va ensorrar-se i es va precipitar daltabaix, i allí
encara està. Per sort el conductor va poder saltar
a temps, però la pista ha quedat tallada i només
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s’hi pot passar a peu, i per tant els materials per
a Sant Aniol a l’esquena més temps.
Encara que el dia era gris i tapat, al llarg del camí
es van anar obrint clarianes i això ens va donar
esperances que el temps ens deixaria fer l’Aplec.
Arribant a dos quarts de nou a Sant Aniol, vàrem
deixar els materials i vàrem esmorzar per anar
tot seguit cap a Coll de Clarioles a esperar els
amics de Sant Llorenç de Cerdans, però aquesta vegada eren ells els qui ja ens hi esperaven.

Sant Aniol d’Aguja
Abraçades, les gralleres de Montagut refilant i
nosaltres entonant les típiques cançons de cada
any, les fotografies de rigor i en romeria, amb
l’amic Nivet de 87 anys portant el sant, cap a
l’església per celebrar-hi la Litúrgia de la Paraula,
ja que aquest any no va poder venir Mossèn Josep Riera, rector de Molló, perquè l’havien operat i no estava refet del tot (encara que bon caminador, els seus 80 anys recomanen prudència ).
La cerimònia, emotiva i participada, la va dirigir
el sotasignat d’aquest article, i es va concloure
amb els goigs per anar després, encapçalat per
les gralleres de Montagut, cap a la esplanada
de la Font, on continuaríem amb el programa
previst. El cel es va anar tapant i queien les
primeres gotes. La subhasta de coques es va
fer també amb ampolla de vi, gentilesa del celler
Espelt de Vilajuïga i Marià Pagès, i em varen
ajudar les meves netes Laura i Júlia.
Tot seguit elecció de l’hereu i la pubilla. El primer era de Sant Llorenç de Cerdans, Tomàs
Nivet, fill de François Nivet i Natalie, i net d’en
Jean Nivet, popular i històric participant de
l’Aplec, juntament amb un germà petit de 85
anys que ja havia arribat - aquests sí que són de
bona mena. La pubilla era de Montagut, guapa,
grallera i casada de nou, la Maria Xarles. Certament una bona parella, quin planter que tenim
al nostre país!
Tot seguit, amb el sorteig dels quadres, ja començava a ploure. En Manelic de Pera desgranant ja
les primeres melodies amb l’acordió i li havíem
de fer paraigües perquè la pluja s’engrescava.
En Marc s’afanyava a acabar de coure l’arròs i
tothom corrent, a pluja batent, a aixoplugar-se a
l’ermita, plena de gom a gom. L’arròs ja estava
fet i en Marc comença, a la porta, a repartir-la,
amb tothom dret dinant i els plats d’arròs que
passaven pel cim dels caps amb una flaire estupenda. Certament tenim un excel.lent cuiner!
La pluja s’intensificava i cantem “l’hora dels
adéus” perquè els amics de Sant Llorenç de Cerdans els quedava molt de camí per endavant.

Per sort els més petits, entre ells les meves netes, ja feia estona que havien marxat i, per tant,
no es mullarien tant. Després de dinar i per animar una mica la cosa, amb en Manelic de Pera
a l’acordió, cantem les cançons ja tradicionals:
“L’aplec de Sant Aniol”, “La garrafa”, “La Taitona”... i això ens anima a tots una mica, però a
fora la pluja ja era molt intensa i era l’hora de tornada. Capelines, paraigües, bastons i cap avall.
El riu baixava amb força i vàrem poder passar
la primera passera amb dificultats, i a l’última,
a la de la Muntada, la força i l’alçada de l’aigua
ens obligà a descalçar-nos amb una temperatura
glaçada. Només un petit incident: la Neus Masgrau, una de les amigues de les excursions de
Veterans i Gent Tranquil.la, va caure en aquesta
passera, es va fer mal a la mà i, arribant a Banyoles, hagué d’anar a la clínica perquè la tenia
molt inflada. Esperem que es pugui recuperar
del tot i que tot quedi amb un petit ensurt.
A la tornada, m’aturo a Crespià per veure si les
netes havien arribat bé, ja estan canviades i a
punt d’anar a dormir i contentes i alegres, vaja
de bona mena!
Esperem que el proper any tinguem més bon
temps o que ben aviat disposem d’un refugi
amb cara i ulls que ens permeti d’aixoplugar-nos
en cas de pluja.
Rafel Cuenca i Juncà
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Les nostres seccions
Secció
excursionisme clàssic
JULIOL

les onze o quarts de dotze de la nit aproximadament. Cal que confirmeu assistència.
Vocal: Quim Oliver “xari”

Dissabte 20 i diumenge 21

TRETZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING A SANT ANIOL

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

Pel juliol ja tindrem els 3500 kg de ciment necessari a Sant Aniol, quantitat que haurem
aconseguit pujar en menys de 2 mesos. Sens
dubte que el gran gruix de material ja l’haurem
transportat però no val a badar i a encantar-nos,
encara queden la calç, guix...i i tot el que servirà per construir la teulada de l’antic refugi lliure:
cairats, aïllaments...

Places exhaurides. Aquesta sortida ja sortia
programada en l’anterior butlletí i pels dies 27
i 28 de juliol. Però per aquest cap de setmana
el refugi estava ple i vam haver de traspassar la
data al cap de setmana abans. Tot i això hi vam
cabre ben just. I és que el refugi de Pinet, als
peus de la Pica d’Estats pel costat occità, és molt
concorregut.

Hi haurà dinar popular, si us interessa us heu
d’apuntar a secretaria del Centre, com a molt
tard el dimecres dia 3.

AGOST

Dissabte, dia 6 de juliol

Dissabte 24 i diumenge 25

A les 7 del matí a la fleca de Montagut, davant
l’església.

CENT PER CENT CAPCIR

Contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com

Sortida d’alta muntanya per trepitjar la zona clàssica del Capcir.

Dijous, dia 11 de juliol

UN VESPRE A ROCACORBA
Els uns fan la volta a l’Estany, d’altres fan la volta per Fontcoberta amb bicicleta...Tot sigui per
fer esport. A l’estiu tothom s’hi anima. Nosaltres
proposem un passeig a la fresca cap a Rocacorba. Caminarem unes dues hores. Soparem dalt
d’un cim i contemplarem la posta de sol i tornarem de fosc. Fa falta frontal. Sortida dos quarts
de 7 de la tarda de la font de la Puda. Anirem en
cotxe fins a Sant Nicolau. Tornada a casa cap a
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El dissabte a la tarda anirem a Formigueres, on
dormirem al costat del cotxe amb tenda o fent
bivac.
El diumenge pujarem al Petit Peric, el Puig Peric, el Puig de la Portella Gran i el Puig de Camporrels .
Excursió d’alta muntanya, trepitjant terrenys
inestables, forts pendents i amb algun pas on
caldrà fer servir les mans, amb uns desnivells
molt importants i unes sis-set hores efectives
de marxa.

Cal estar en possessió obligatòriament de la targeta de federat mínim modalitat C
Reunió preparatòria el dimecres dia 21 d’agost a
dos quarts de deu del vespre al Centre.
Com que la secretaria estarà tancada, per
apuntar-se cal que telefoneu a en Joan
Coll (972.57.29.81) o envieu un mail a
joancollc@hotmail.com.

SETEMBRE
Dissabte7

CATORZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING A SANT ANIOL
Retrobament dels Amics de Sant Aniol després
de vacances amb la il·lusió que les obres ja estiguin avançades. Estarem atents per si cal algun
vol d’helicòptering( que segur que sí), per donar
suport als paletes, o si fa falta netejar l’entorn...
A les 7 del matí a la fleca de Montagut, davant
l’església.

recció al Pla de Boet. Aparcarem el pont de la
Farga. Prendrem el camí de la bordes de Revuira i el barranc de Baborte, que ens pujarà
fins als estanys on farem nit de tenda o bivac,
depenent del temps. O refugi lliure (en cas que
hi hagués places per a tot el grup). L’endemà
pujarem al cim i tornarem pel mateix camí. També hi hauria la possibilitat de baixar per la coma
de Sotllo i el refugi de Vall Ferrera. Ja es veurà.
Reunió preparatòria el dijous dia 12, als locals
del Centre, a les 9 del vespre.
Obligatori estar en possessió de la targeta de federat C
Vocal: Quim Oliver “xari”

Secció colla de
pa sucat amb oli
JULIOL

Contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com

Dissabte 6 i diumenge 7

Dissabte14 i diumenge 15

darrera sortida de la
temporada

PIC DE BABORTE (Pallars Sobirà)
Excursió d’alta muntanya a la Vall Ferrera, la coneguda i magnífica vall de l’Alt Pallars on s’hi
aixeca majestuosament la Pica d’Estats. El cim
més alt del nostre país que, en aquesta ocasió,
deixarem de banda però que podrem contemplar de ben a prop. El Pic de Baborte és una
muntanya veïna de la Pica i molt poc coneguda. En el vessant sud hi ha un circ feréstec farcit d’estanys on tenim pensat dormir. Es tracta
d’una excursió d’alta muntanya amb desnivells
forts i amb l’afegit d’haver de portar pes a la motxilla.
En cotxes anirem fins a Àreu i, més amunt, di-

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 a la dels altres anys; entenem que, amb
condicions normals de temps, és una sortida
apta per a tothom.
Per concretar hora i lloc de sortida, contacteu amb el vocal: famroure@gmail.com o a
972 239 863
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AGOST
Fem vacances

SETEMBRE
Diumenge 22

La Costa Brava ens espera!
La primera sortida de la temporada serà molt
planera: sortirem d’ El Port de la Selva i anirem
fins a Garbet.
És una sortida passejadora, sempre arran d’aigua. Apta per a tothom.
El dinar serà de carmanyola.
Hora de sortida; a les 9 del matí, des de l’aparcament del Condis. Els qui surtin des de Girona,
a les 8 a Fontajau.

SETEMBRE
Diumenge 22

Aplec de Sant Patllari
Deixarem els cotxes al peu de la carretera de Pujarnol i després agafarem el camí que ens porta
fins a l’ermita a on prendrem part en aquest tradicional Aplec.
El programa: Missa
Aperitiu per a tothom i Sardanes
Arrossada popular a davant de l’ermita (cal portar estris per a menjar)
Sortida de Correus a 2/4 de 10h del matí
Vocal: Rafel Cuenca i Juncà, Tel. 619 162 731
E-mail: artcopigest@gmail.com

Secció d’aplecs

JULIOL
Diumenge 21

Ruta del Carboner
Des de la carretera que va cap a Vall Ter, agafarem un agradable camí i passant per bonics
salts d’aigua ens arribarem fins al Pla de la Balmeta.
Sortida de Correus a les 9h del matí
Vocal: Rafel Cuenca i Juncà, Tel.629 350 631
E-mail: artcopigest@gmail.com

AGOST
Vacances
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SETEMBRE
Diumenge 22

Aplec de Sant Patllari
La secció d’aplecs us convida al tradicional
Aplec de Sant Patllari que es dura a terme el
diumenge 22 de setembre d’enguany. Conjuntament amb els amics de Pujarnol.
Comptem com sempre amb la vostra col·
laboració.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
El passat 29 de maig es va fer la cloenda del
curs 2012-2013 de la nostra escola. Un acte
emotiu i de satisfacció per haver cobert, un any
més, els objectius fixats en començar el curs.
En pintura, ceràmica, bonsai i fotografia, bona
assistència. Mentrestant a fora, a la façana de
la nostra seu, els amics de la secció vertical del
CEB col·locaven la tela metàl·lica on es penjarien
els paraigües pintats de forma artística i les flors
amb motiu de l’Exposició de Flors, que va tenir
lloc del 31 de maig al 2 de juny al Monestir. Així
el local es convertia en lloc de pas obligat per a
tots els visitants i molta gent va poder admirar i
alabar l’obra dels alumnes de la nostra escola.
Ara ja pensem en el proper curs, que començarà
el dimecres dia 2 d’octubre. El dia 6 del mateix
mes farà 33 anys (6 d’octubre de 1980) que es
va inaugurar la nostra Escola de Belles Arts i cal
felicitar-se per aquest llarg recorregut, que esperem segueixi per molts més anys.
Novetats per al proper curs: tindrem tallers artístics per a nens de 1er a 6è de primària a cura
de les professores Rosa Oliver (ceramista i artterapeuta) i de la Gemma Riba (llicenciada en
Belles Arts). Amb aquest nou taller la nostra escola completarà els ensenyaments artístics per
a totes les edats. Sota el títol de “Descobrim el
nostre entorn”, aquets tallers es faran a l’estiu,
del 25 de juny al 12 de juliol. A més, en el taller
de pintura per als adults, el curs vinent, tindrem
una classe de dibuix/pintura amb “model “ durant tot el període (octubre 2013-maig 2014)
i també en els tallers de ceràmica i de bonsai.
Tots els detalls d’aquest nou curs de la nostra
escola els trobareu al tríptic que acompanya
aquest butlletí.

Per acabar, i com ja és habitual, us avancem
que durant els dies de la Festa Major de Sant
Martirià, a la Sala del Centre, s’exposaran els treballs dels alumnes de pintura i ceràmica.
Agraïm, un any més, la confiança de les persones que assisteixen a la nostra escola i animem els pares dels nens i nenes de 1er a 6è
de primària que portin els seus fills als tallers
artístics, no en quedaran decebuts.
No em voldria oblidar dels professors que amb la
seva professionalitat i entusiasme han consolidat
la nostra escola, a tots ells el nostre més sincer
agraïment.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal de l’Escola de Belles Arts
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Secció
de Fotografia
El diumenge 21 d’abril, va tenir lloc la sortida
de primavera de la nostra Secció, a la Catalunya
nord, visitant les poblacions de Sant Genís des
Fontaines, Sant Andreu de Sureda i Elna, amb el
seu Monestir i el magnífic claustre.

El divendres 26 d’abril, el nostre company de
Secció Pere Aurich, ens va venir a la sala d’actes del Centre, a fer una classe de revelat de
RAW per a tots els socis de la Secció i per a tots
els alumnes dels “CLICS” de fotografia, ensenyant-nos la manera que ell treballa.
Moltes gràcies Pere, per la teva atenció i bona
disposició a compartir els teus coneixements.

El dia 7 de maig va venir a visitar-nos una representació de l’associació fotogràfica, Càmera Club
de Sabadell amb el seu president al front. Vem
estar comentant algunes de les característiques
de les nostres corresponents associacions. Els
vem acompanyar en la visita a les instal·lacions
del Centre ,les quals els van deixar gratament
sorpresos.El diumenge dia 2 de juny a tingut
lloc la sortida de fi de curs dels “CLICS”amb
l’acompanyament de varis dels socis de la secció. L’excursió fotogràfica va ser a La Vall d’en
Bas, visitant les poblacions de Hostalets i Sant
Privat, tota l’excursió va transcórrer amb molt
bona sintonia entre tots els assistents. El dia va
ser esplèndid tant meteorològicament com a lo
referent a la jornada fotogràfica.
Jaume Vilalta
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Informacions de secretaria
Biblioteca
Com molt bé sabeu, el Centre disposa d’una bilioteca a disposició de tots els socis on hi ha revistes,
mapes i lliteratura relacionada amb el tema de muntanya principalment, així com també una ample
relació de llibres d’interés general.
Doncs bé, el bibliotecari, en Joan Surroca, en la última reunió de Junta del passat dia 8 de maig,
ens va dir que aquella setmana havia fitxat el llibre número 2.000.

Reunió de vegueria a Banyoles
El pasat dia 18 d’abril, va tenir lloc a la
biblioteca del Centre, la reunió a de les
entitats que formen part de la vegueria
de la regió II, on es va elegir el nou veguer que serà en Francesc Francés del
Club Alpí Palamós, per un període de 6
anys.
Per tota aquells que no ho sapigueu, els
centres excursionistes de Catalunya, estan agrupats per vegueries i amb un veguer al capdevant. Aquest, a la vegada,
forma part de la junta de la FEEC i, una
cop al mes, es reuneixen a Barcelona i
exposen els problemes o suggeriments que els centres tenim, a la vegada que ell reb informació
de primera mà sobre temes que posteriorment es traslladaran als nostres clubs. Nosaltres ens
reunim unes quantes vegades a l’any a difents seus de diferents centres, per tal de ser informats
pel vegeur. Aquest any, hem anat o anirem a Cassà de la Selva, Sant Esteve d’en Bas, Massanet,
Lloret, Amer ia Caldes de Malavella. El Centre Excursionista de Banyoles, està agrupat a la regió
II on també hi ha la resta d’entitats federades del Pla de l’Estany, a més de les del Gironés, de la
Selva i del Alt i Baix Empordà.
Si en voleu saber més, podeu visitar http://feec.cat/menu-feec/divisions-territorials
La reunió a Banyoles. El nou veguer és el del jersei negre
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Reconeixement a un membre de la Junta Directiva
del Centre Excursionista de Banyoles
El passat 14 de juny, la Generalitat de Catalunya, a través de la Representació Territorial de
Girona de la Secretaria General de l’Esport, ha
concedit la medalla de l’esport de les comarques gironines al soci Rafel Cuenca Juncà.
En l’escrit que acompanya la notificació es
diu:” Aquesta medalla es dóna anualment i,
segons el reglament, per premiar el foment,
difusió, organització i desenvolupament de
l’esport, mitjançant la prestació de serveis extraordinaris i molt especialment als qui han
dedicat la seva vida a l’esport. Sabem el que
vós heu fet per aixecar l’esport a casa nostra.
Per aquest motiu us ho volem agrair oferint-vos
aquest reconeixement.”

Des de la Junta del Centre, sols podem afegir-hi, moltes gracies per acompanyar-nos tots
aquest anys.

Conveni
El passat mes d’abril, es va signar el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el nostre Centre.

banyolins i de tots els socis de la nostra entitat.
Una vegada més, gràcies.

Des d’aquest butlletí, volem agraïr a l’Ajuntament una vegada més, l’esforç que suposa,
en aquest temps, signar aquest conveni. Amb
aquests diners, ha estat possible que moltes
persones hagin pogut gaudir dels cursets que
fem, bé sigui a l’Escola de Belles Arts amb el
taller de pintura, el de ceràmica, el de bonsai
i el fotografia, bé sigui a les altres seccions del
Centre que també s’han vist beneficiades amb
aquest conveni.
Esperem que aquesta aportació es pugui mantenir i augmentar en un futur pel bé de tots els
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L’Alcalde i el Regidor de Cultura, amb els diferents
representants d’entitat cultural, el dia de la signatura del conveni.

Dissabte 6

TRETZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING A SANT
ANIOL
Dissabte 6 i diumenge 7

darrera sortida de la
temporada
Dijous, dia 11 de juliol

UN VESPRE A ROCACORBA
Dissabte 20 i diumenge 21

DE TRES MIL EN TRES MIL

Diumenge 21

Ruta del Carboner

A les 7 del matí a la fleca de Montagut, davant l’església.
contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com
- Secció d’excursionisme Clàssic -

Anirem al Cadí, per pujar al pic de Comabona (2547 m) i al
pic d’Aguiló (2463 m).
- Colla del Pa Sucat amb Oli A l’estiu tothom s’hi anima. Nosaltres proposem un passeig
a la fresca cap a Rocacorba.
- Secció d’excursionisme Clàssic EL MONTCALM (3077m), LA PICA D’ESTATS (3143m), PIC DE
VERDAGUER (3133m) I EL SOTLLO (3073m)
Aquesta sortida ja sortia programada en l’anterior butlletí
i pels dies 27 i 28 de juliol.
- Secció d’excursionisme Clàssic Sortida de Correus a les 9h del matí
- Secció de veterans i gent tranquil·la -

MES D’AGOST
Dissabte 24 i diumenge 25

CENT PER CENT CAPCIR

Sortida d’alta muntanya per trepitjar la zona clàssica del
Capcir.
- Secció d’excursionisme Clàssic -
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Resum d’activitats

MES DE JULIOL

Resum d’activitats

MES DE SETEMBRE
Dissabte7

CATORZENA JORNADA
D’HELICÒPTERING A SANT
ANIOL
Dissabte 14 i diumenge 15

PIC DE BABORTE
(Pallars Sobirà)

Retrobament dels Amics de Sant Aniol després de vacances
amb la il·lusió que les obres ja estiguin avançades.
- Secció d’excursionisme Clàssic -

Excursió d’alta muntanya a la Vall Ferrera, la coneguda i
magnífica vall de l’Alt Pallars.
Vocal: Quim Oliver “xari”
- Secció d’excursionisme Clàssic -

Diumenge 22

Aplec de
Sant Patllari

Tradicional Aplec de Sant .Patllari, organitzat conjuntament amb els amics de Pujarnol
El programa: Missa - Aperitiu per a tothom i Sardanes Arrossada popular a davant de l’ermita.
Sortida de Correus a 2/4 de 10h del matí
- Secció d’aplecs - Secció de veterans i gent tranquil·la -

La Costa Brava
ens espera!

La primera sortida de la temporada serà molt planera: sortirem d’ El Port de la Selva i anirem fins a Garbet.
Hora de sortida; a les 9 del matí, des de l’aparcament del
Condis. Els qui surtin des de Girona, a les 8 a Fontajau.
- Colla del Pa Sucat amb Oli -

34 Centre Excursionista de Banyoles

Capella de Sant Jaume
de Pont-xetmar

Capella molt discreta situada en el petit i
bonic nucli antic de Pont-xetmar (Cornellà del Terri). Pertany a la veïna casa de
Can Renart, popularment pels veïns Can
Greixina, ja que havien fet d’hostalers.
Per aquí passava l’antic camí per anar
a Girona, i tenien la capella per anar a
resar els estadants de l’hostal.
Té diverses creus gravades als carreus
que formen part de les finestres i de la
porta de la façana principal. Sembla que
la capella fou aixecada en el segle XVII,
tot i que en una pedra (de la qual no se
sap la seva procedència) sembla llegir-se
la data de 1281.
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