Apartat 124 - Carrer del Puig, 6 - 17820 BANYOLES (Pla de l’Estany) Tel 972 57 52 12 - Fax 972 57 52 12
e-mail: centreexbanyoles@gmail.com - web: http://www.centreexcursionistabanyoles.org

Butlletí Informatiu - Núm. 452

Octubre / Novembre / Desembre 2013

Ja han començat les obres al Refugi de Sant Aniol. Foto: Xari

Agermanament 2013 entre el Centre
Excursionista de Banyoles i el Club
Escursionisti Arcoresi
Com ja us vàrem anunciar en els anteriors butlletins, la segona setmana de juliol un grup de 10
socis del nostre Centre ens vàrem desplaçar a
Arcore (Llombardia), on els bons amics del Club
Escursionisti Arcoresi ens havien preparat una
bona colla d’excursions de muntanya i culturals.
En vàrem gaudir de valent. A continuació en teniu un resum, per fer-vos enveja.
Dissabte, dia 6 de juliol: Sortim de Banyoles
a primera hora del matí, per anar cap a l’aeroport de Barcelona. El nostre vol, amb destinació
a l’aeroport de Linate, a la ciutat de Milà, arriba
a l’hora prevista i allà ens esperen els nostres
amics arcoresos, amb un autocar que ens durà
al nostre allotjament, una masoveria acondicionada com a alberg, al bell mig del parc reial de
Monza, a pocs quilòmetres d’Arcore. Ens instal·
lem, fem un mossec, ens canviem de roba i ens
acompanyen a l’ajuntament de la ciutat, on som
rebuts per l’alcaldessa, Sra. Rosalba Colombo, que ens fa un discurs de benvinguda molt
simpàtic i ens obsequia amb uns llibres sobre
la localitat. Nosaltres li oferim un llibre de fotos
de Banyoles que ens ha proporcionat, i dedicat
cordialment per a l’ocasió, el nostre alcalde Sr.
Miquel Noguer. Després, en un dels edificis del
complex de la vil·la Borromeo d’Adda, seu del
consistori arcorès, ens ofereixen la visita guiada
a l’esplèndida Capella Vela. Una agradable passejada travessant el parc de la vil·la ens porta
fins a la seu dels “Alpini”, on som obequiats per
l’ajuntament amb un refrigeri molt generós. Després tornem a l’alberg, per sopar i preparar les
motxilles per a l’excursió de l’endemà.
Diumenge, dia 7 de juliol: Ens recullen a primera hora del matí, havent esmorzat, amb un
autocar de 50 places. Avui participem a l’excursió anual del C.E. Arcoresi al Pizzo Baciamorti, i es tracta d’una gran festa amb més de 80
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participants. La carretera que s’endinsa per la
Val Taleggio és increïblement estreta i tortuosa.
El conductor de l’autocar ens demostra que sap
molt bé el que es fa. Arribats a destí, tothom ha
de col·laborar traginant una part dels queviures
que està previst consumir a l’hora de dinar. La
caminada és molt agradable, amb uns paisatges de pastures d’alta muntanya carregats de
plantes en flor. Deixem de banda un parell de
refugis perfectament ben tinguts, i arribem a una
mena de replà que es troba just a sota del cim
del Baciamorti. Allà hi ha una cabana de pastors
molt ben conservada, amb cuina i altres serveis,
que servirà per preparar el dinar, mentre la majoria dels excursionistes fem el cim. Fa vint anys
que el C.E. Arcoresi hi va instal·lar una imatge
de la Mare de Déu, que ells anomenen la seva
“madonnina”. Les vistes són literalment sensacionals. Després de les fotos de grup, tornem a
la cabana, on el dinar ja està a punt. Mengem
com dracs, de tot i força. Les cançons i bromes
no es fan esperar. Els núvols amenacen tempesta i es decideix tornar cap a l’autocar com més
aviat millor. Quan falta menys d’un quart d’hora
de camí, ens enxampa un bon ruixat, però tothom s’ho pren amb sentit de l’humor. Coses de
la muntanya, ja se sap.
Dilluns, dia 8 de juliol: Avui el grup es divideix
en dos, per una banda els que tenim ganes de
caminar fort i per l’altra els que només volen fer
el turista. L’excursió prevista és l’ascensió al cim
de la Grigna Meridionale, també anomenada La
Grignetta. Està just a sobre de la riba oriental del
braç de Lecco del gran llac que nosaltres anomenem “de Como”, però que en realitat hauríem
d’anomenar el llac Lario. La ruta que ens han triat els nostres amics és simplement espectacular.
Mentre anem guanyant alçada, amb el llac als
nostres peus, ens endinsem en un caos d’agu-

Ascensió a la Grignetta. Foto: Joan Surroca

lles i crestes de roca calcària, que el caminet va
resseguint envoltat d’estimballs vertiginosos. En
molts indrets, els passos, que són molt delicats,
estan assegurats amb cadenes, cables o escales metàl·liques, on toca fer equilibris i no mirar
gaire avall. A partir d’un cert punt, en Salvador
i en Francesco s’encorden i fan una via directa
al cim, per una cresta molt aèria. Els altres fem
una mica més de volta, amb menys dificultats,
passant pel refugi Rosalba, situat en un lloc privilegiat, on fem un mossec i prenem un cafè. La
resta de l’itinerari fins al cim també té les seves
dificultats, però tothom hi posa ganes i s’arriba
sense cap incident. A dalt de tot hi ha un refugibivac en forma d’iglú metàl·lic, que fa un efecte
tot estrany. Les vistes, malgrat els núvols i boires
que es mouen amunt i avall, són magnífiques.
La baixada no té dificultats, però és un trencacames de pedregars amb molt de desnivell. Els
genolls han de fer bé la seva feina, i no val a
badar.
El grup de turistes, per la seva banda, farà unes
bones passejades per diversos pobles de la riba
del llac.
Dimarts, dia 9 de juliol: Teòricament és un dia
de descans, amb visites turístiques, però també
amb opció de caminada per als que en tinguin
ganes. L’autocar ens porta fins a la ciutat de
Chiavenna, on gaudim d’una passejada cultural
acompanyats per una guia professional. Aquesta localitat, capital de la vall del mateix nom, és
molt agradable i el seu barri històric fa goig. S’hi
veu força turisme perquè estem a molts pocs
quilòmetres de la frontera amb Suïssa. La nostra
amiga Caterina ha fet servir els seus contactes
familiars i ens permeten visitar un “crotto” típic.
És una mena de celler construït aprofitant unes
esquerdes naturals del vessant de la muntanya.
N’hi ha molts que han estat transformats en hostals, però el que visitem nosaltres, que és privat
i fa les funcions de seu i local d’assajos d’una
agrupació coral, és més autèntic. Ens obsequien
gentilment amb un tast de vi de la zona. Sor-

tint del “crotto” anem tot caminant fins al poble
del costat, Piuro, on visitem el palau VertemateFranchi, una mansió senyorial de l’època del
renaixement, espectacularment ben conservada
i que dóna una idea de quina vida es donaven
els potentats de l’època. Després fem un mossec i ens atansem a les cascades de l’Acqua
Fraggia, que es despengen vertiginoses des dels
cims que envolten la vall. Aquí, els que ens trobem més en forma, ens enfilem per un caminoi
que salva el desnivell fins al poble de Savogno,
sempre resseguint el curs de les cascades. El
poble és una preciositat, imatge de la vida rural d’aquestes contrades i només s’hi pot pujar
a peu, perquè no hi ha cap carretera apta per a
vehicles.
Dimecres, dia 10 de juliol: Aquest dia es torna
a dividir el grup. Els excursionistes més valents
tenim previst pujar al cim del Cornizzolo, i els
altres van a fer una bona passejada amb els vaixells que uneixen les diverses localitats de les
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Ascensió a la Bocchetta di Caspoggio. Foto: Joan Surroca

ribes del llac, i visiten la vil·la Carlota i els seus
jardins d’època. L’excursió a peu comença resseguint un torrent que ens fa pensar en la riera de Sant Aniol. Fa una xafogor espantosa, de
bon matí, i suem com pops. Algú rellisca i cau
de culs a l’aigua, però s’ho agafa amb humor
i de passada es refresca. Quan sortim del torrent, enlairats sobre la vall i el llac, passem pel
santuari de San Tomaso, en un replà de la muntanya amb un panorama de cinc estrelles sobre
les poblacions del fons de la vall i l’extrem del
llac. Després ens enfilem per uns sensacionals
boscos de faig, i ens aturem a fer un mossec i
una beguda en una font d’aigua fresquíssima, al
costat de la qual s’aixeca un faig de cap a 4 metres de perímetre, recte com un ciri. La resta de
la pujada fins a la carena és més suau, i arrribem
a un refugi al qual, oh sorpresa, es pot accedir
amb cotxe. Hi ha molta gent dinant, principalment colles familiars. Nosaltres mengem el que
portem a les motxilles, però comprem unes begudes fresques. Després pugem fins al cim, que
és molt a prop i emprenem una baixada molt
llarga fins al monestir de San Pietro al Monte,
una meravella romànica, amb dues esglésies
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magnífiques, escultures i pintures al fresc. Tenim temps de fer una visita guiada, que ja estava
reservada. A aquest monestir només s’hi arriba
a peu. Des d’aquí fins al poble hi ha un camí
empedrat molt bonic, però quan només fa cinc
minuts que hem començat a baixar, comença a
caure un xàfec impressionant, que no ens deixa
en tot el recorregut de baixada. Arribem a l’autocar totalment amarats.
Dijous, dia 11 de juliol: Avui tenim programada
una visita cultural a Milà, la capital de la Llombardia. Els nostres amics han contractat una
guia professional de parla castellana, que ens ha
preparat un recorregut força original, sense descuidar les principals atraccions monumentals de
la ciutat. La visita estrella és la cèlebre pintura
del Sant Sopar de Leonardo da Vinci, al convent
de Santa Maria delle Grazie, que ha estat reservada amb molta anticipació per assegurar-nos
de poder entrar-hi. Els que no ho havien vist
mai queden bocabadats. També ens fan veure
algunes esglésies i convents que no són gaire
habituals a les visites turístiques de la ciutat, i
evidentment la magnífica catedral i tot el barri
que l’envolta. A la tarda, tot i que estem cansats

encara ens queda una estona lliure per tafanejar
aparadors i fer alguna compra de rebaixes.
Divendres dia 12 i dissabte dia 13 de juliol:
Aquests dos dies, el grup de muntanya té programada una excursió llarga i dura, amb pernoctació al refugi Carate, a la Valmalenco, al massís
del Piz Bernina. L’altre grup fa una excursió en
tren, el divendres, des de Sondrio, la capital de
la Valtellina, fins a Sankt Moritz, a Suïssa, travessant el coll del Bernina, un recorregut recomanat
per a tots aquells que vulguin gaudir d’una línia
ferroviària de les més espectaculars del món. El
dissabte fan una visita al nucli antic de Monza,
la seva catedral, el parc i el circuit de curses automobilístiques. Els excursionistes sortim molt
aviat, perquè la ruta en autocar és llarga. La
caminada del primer dia ens fa resseguir unes
valls idíl·liques, amb boscos, prats, cabanes de
pastors, torrents d’aigua transparent i una quantitat increïble de flors de tota mena. Trobem uns
quants refugis privats, que són quasi com hotels
de muntanya, fins que arribem a primeríssima
hora de la tarda al refugi Carate, situat al capdamunt d’una vall, sota una colladeta nevada,
a més de 2.600 m d’altitud. Fem un mossec i
es decideix fer una caminada curta a la vall del
costat, fins al refugi Marinelli, a més de 2.800 m,
envoltat de cims que freguen els 4.000m, presidits pel magnífic Piz Bernina. L’itinerari entre
els dos refugis no té cap dificultat, però aquest
any hi ha encara molta neu i això ens obliga a
posar-nos les polaines. De tornada al Carate, el
guarda ens ha preparat un sopar que recordarem durant anys, per la qualitat i quantitat. L’alegria del moment ( i una mica el vi…) fa esclatar
les conçons catalanes i italianes, per a sorpresa
de tres holandesos que són els únics estadants
del refugi aquesta nit, a part de nosaltres.
L’endemà, havent esmorzat, i degudament equipats, refem una part de l’itinerari fins a sota del
refugi Marinelli, per pujar a un coll molt enlairat,
la Bocchetta di Caspoggio, que ens permet saltar
a la vall de l’altra banda, per on hem de baixar.

La colladeta està pràcticament bloquejada per
la neu, i cal equipar el descens amb una corda de seguretat per evitar ensurts innecessaris.
Sort que els nostres amics italians ja ho havien
previst. El descens, cap al refugi Bignami i dos
llacs-rescloses molt grans, és espectacular, amb
les geleres que es despengen des de les carenes
oferint-nos un teló de fons grandiós. Al fons de
la vall, els nostres amics han previst fer un dinar en un refugi-hostal a peu de carretera, per
refer-nos una mica. L’autocar no pot pujar per
aquesta pista i ens espera molt més avall, per
tant, millor reposar i menjar abans de fer l’última baixada. El viatge de tornada ens permet
contemplar els bonics paisatges de la Valtellina i
anar comentant les incidències d’aquestes dues
jornades tan ben aprofitades, fins a reunir-nos
amb els nostres companys a l’alberg de Monza.
Diumenge, dia 14 de juliol: Totes les coses,
bones i dolentes tenen un final, però si han estat bones, la recança és infinita. Al matí, mentre
fem l’equipatge, tenim temps de pensar-hi i comencem a sentir una certa melangia. Els nostres amics arcoresos ens vénen a recollir amb
uns quants cotxes i anem a deixar les motxilles
i maletes al local dels “Alpini” al parc de la vil·la
Borromeo d’Adda, on està previst dinar. Anem a
fer una passejada molt agradable a la localitat de
Vimercate, que té un centre hsitòric molt agradable i està a quatre passes. A migdia, tothom
a taula. El dinar, no cal dir-ho, és una delícia i
abundosíssim. La sorpresa serà a l’hora de les
postres, ja que han preparat un espectacular
pastís de comiat, adornat amb els escuts del
nostre centre i del seu club, entrellaçats en senyal d’amistat. Tenim els temps just per cantar
unes quantes cançons i abraçar tothom, ja que
no podem arribar tard a l’aeroport.
Tremendament emocionats, alguna llàgrima rodola galta avall…
Fins l’any vinent, bons amics!
Joan Surroca i Ortiz
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Una sorpresa poètica
Mentre vàrem ser a Itàlia,
compartint tants bons moments amb els nostres amics
del Club Escursionisti Arcoresi, vàrem conèixer un petit
poema del malaguanyat alpinista Battistino Bonali, mort
amb només 31 anys, el 18
d’agost del 1993, amb el seu
company de cordada Giandomenico Ducoli, arrossegats
per una allau mentre intentaven la Via Casarotto a la cara
nord del Huascarán, al Perú.
Com que el poema és una deliciosa meravella, us el reproduïm a continuació en la seva
llengua original, i més avall us
n’oferim una traducció casolana al català, que hem procurat reflectís ben bé el seu
sentit.
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GRAZIE MONTAGNA
Grazie montagna per avermi dato lezioni di vita,
perchè faticando ho imparato a gustare il riposo,
perchè sudando ho imparato ad aprezzare un sorso d’acqua fresca,
perchè stanco mi sono fermato
e ho potuto ammirare la meraviglia di un fiore,
la libertà di un volo di uccelli,
respirare il profumo della semplicità,
perchè solo,
inmerso nel tuo silenzio,
mi sono visto allo specchio
e spaventato ho ammesso il mio bisogno di verità e amore,
perchè soffrendo ho assaporato la gioia della vetta
percependo che le cose vere,
quelle che portano alla felicità,
si ottengono solo con fatica,
e chi non sa soffrire
mai potrà capire.
Battistino Bonali

GRÀCIES MUNTANYA
Gràcies, muntanya, per haver-me donat lliçons de vida,
perquè esforçant-me he aprés a gaudir del repós,
perquè suant he après a apreciar un glop d’aigua fresca,
perquè, cansat, m’he aturat
i he pogut admirar la meravella d’una flor,
la llibertat d’un vol d’ocells,
respirar el perfum de la simplicitat.
Perquè sol,
immers en el teu silenci,
m’he vist al mirall
i, espantat, he admès la meva necessitat de veritat i amor,
perchè patint he assaborit el goig del cim,
percebent que les coses de veres,
aquelles que duen a la felicitat,
s’obtenen només amb esforç,
i qui no sap sofrir,
mai podrà entendre.
Battistino Bonali

El Moncayo, muntanya aïllada
i fronterera entre Aragó i Castella

En les meves anades a Valladolid, i transitant per
la carretera N-122 que ens hi porta per Sòria,
sempre em reconfortava la vista del Moncayo:
a l’hivern nevat i majestuós i a l’estiu torrat pel
sol altiu i desafiant, i des de feia temps anhelava
poder pujar-lo ja que creia, i no anava errat, que
valia la pena fer un recorregut per aquell indret.

Joan, el Grup de Veterans i Gent Tranquil.la de-

Va arribar l’ocasió, i aprofitant el pont de Sant

majestuós, ja ens espera el Moncayo. Arribem al

cidírem i planificàrem la visita en aquest emblemàtic massís. Sortim el dia 20 de juny a les 8 del
matí i anem, per l’Eix Transversal, fins a Fraga, i
després per l’AP-2 fins passat Saragossa, on deixem l’autopista per agafar la N-122 que porta a
Sòria. Passem per Magalló, Borja i, a l’esquerre,
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parador de Balbuente i a dinar, bon menjar i bon
vi de la terra, “El campo de Borja”.

és enorme i espectacular, s’està restaurant de
forma acurada.

A la tarda reculem per la mateixa carretera fins
al poble de Maleján, on havíem encarregat una
casa rural, una estança magnífica i molt àmplia.
Preparem l’equip per al dia següent pujar els
dos pics principals que conformen el massís del
Moncayo: el San Miguel (2315 m.) i el Lobera
(2226 m.).

Sortim i mirem la carretera que l’endemà hem
d’agafar per recórrer el Parc Natural del Moncayo i pujar al cim.

Com que era aviat, agafem el cotxe i anem a visitar el “Monasterio de Veruela”, famós no només
com a monument romànic i gòtic, S.XIII i XVII,
sinó també perquè va ser lloc d’estada, entre
el 1863 i 1864, dels Bécquer: el poeta Gustavo
Adolfo Bécquer i el seu germà pintor, Valeriano.
Situat als peus del Moncayo, dintre del Parc
Natural, val la pena visitar-lo. A l’exterior porta i torre d’homenatge i muralles, i a l’església
portalada de mig punt d’estil romànic de finals
del segle XII, l’interior d’estil gòtic i a destacar el
claustre del mateix estil, i la sala capitular, transició del romànic al gòtic. El recinte del monestir
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Com que és tard, anem cap a la casa, sopar i
per pair passejada pel poble. Amb sorpresa veiem que el temps inestable i tapat s’ha aclarit i
al fons la silueta del Moncayo ens espera, estem
esperonats malgrat que les previsions meteorològiques per l’endemà divendres són dolentes.
El matí ens llevem d’hora i veiem que el cel està
totalment tapat i amenaçador, el prudent hauria
estat desistir, però estem animats i volem intentar-ho. Agafem l’equip i novament cap a Veruela
per una pista asfaltada que ens portarà pel Parc
Natural al Centre d’Interpretació, que trobem
tancat, ja que comprovem que només obren els
caps de setmana. Seguim i val a dir que el recorregut pel Parc és magnífic, encara que llarg
ja que hem d’arribar al Refugi -Santuari de la
Virgen del Moncayo, des d’on volem pujar al cim

per un recorregut de sis hores.
Arribem cap a les onze del matí a l’ últim aparcament, a mitja hora a peu del punt de partida. Només de baixar del cotxe comença a ploure amb
ganes, un senyor basc que està al costat d’un
dels cotxes ens diu si estem bojos de pujar amb
aquell temps, però també ens manifesta que 24
persones de la seva colla hi han pujat i els està
esperant. Motxilles, bastons, capelina i a caminar per una pista molt dolenta fins al SantuariRefugi, i després allà agafem l’itinerari AG-1 que
ens portarà al cim.
A davant nostre una parella de la Guàrdia Civil
de la Secció de muntanya comença també l’ascensió amb una agilitat sorprenent. L’itinerari,
molt ben marcat, comença en una zona boscosa
amb un desnivell que va guanyant intensitat fins
a arribar a un repetjó on s’acaben els arbres i
s’inicia la part més dura de la pujada. Hem caminat una hora i ens en queden encara dues fins
al cim. El temps plujós, fred i boirós, pitjor no pot
ser i només de començar la pujada ja trobem
alguns bascos del grup de 24, els més joves,
que baixen, i la veritat ens molesta molt la manera que tenen d’animar-nos, ja que ens diuen:
“ os queda aún mucho trecho antes de llegar a
la cima”. Jo els contesto que ja som veterans,
coneixem el camí i som conscients de les dificultats i el temps de pujada; a més, i a diferència d’ells, anem molt ben equipats, i com si els
desafiés començo a cantar. La pujada és dura,
anem trobant més bascos que baixen i al mig
d’ells la parella de la Guàrdia Civil, són del Grup
de Muntanya de Navarra. Un d’ells parla perfectament al català ja que havia estat destinat algun
temps a Tarragona i, a diferència dels bascos,
ens recomanen prudència i ens animen. La pluja és intensa així com el fred i la boira espessa,
però pel camí ben mercat i gens perdedor anem
trobant més bascos que baixen, també quatre
francesos, tot tapat i sense visibilitat, però nosaltres com si res, amunt. Arribem a una congesta
de neu i un rètol impactant que diu “PELIGRO

con nieve dura, zona de deslizamientos con salida al vacío”. Quan ja falta poc per arribar a dalt
la carena, el temps s’aclareix una mica i podem
fer la primera fotografia al cim de davant nostre,
la nostra fita: el Moncayo. Ja no baixen més persones del grup basc, es tapa de nou i comença
una tempesta amb pluja i trons i ens estranya
veure a la carena una persona sola que sembla
que dubte de si pujar o baixar, es torna a tapar i
penso que ja el trobarem al cim.
A pluja batent arribem a la carena, fem l’últim
esforç per atacar ja el cim i arribem a dalt del pic
San Miguel, i aleshores sembla que el Moncayo
ens obri els braços, s’aclareix i fins i tot surt una
mica el sol, alegria.. podem veure tota la planícia
de Borja amb els Pirineus al fons, impressionant;
pel cantó de Sòria està tapat.
Ens aixopluguem, de la fred i el fort vent, en una
mica de paret seca circular, i a menjar que l’esforç ens ha despertat la gana. Després, i com
que sembla que el temps s’aguanta, fem l’altre
cim, el Lobera, i quan baixem ja al punt de tornada a la serralada, trobem novament la parella
de la Guàrdia Civil que ens pregunta si hem vist
una persona sola, els diem que sí i que ens ha
estranyat de no trobar-lo al cim. Es veu que els
bascos, que només tenien la dèria d’arribar aviat a Agreda, on havien encarregat el dinar en
un restaurant, un cop al Santuari, s’han adonat
que els faltava una persona. Els guàrdies criden
“Hilario..Hilario” i nosaltres agafem el camí de
tornada; tot i que és molt dret diuen que per
baixar tots els sants ajuden i ens unes dues
hores ja som al Santuari, sans i estalvis. Hi ha
diferents cotxes patrulla de la Guàrdia Civil a
l’aparcament, a dins uns quants guàrdies joves i
fornits comandats per un tinent també molt jove,
juntament amb els dos bascos responsables del
grup, ara sí perquè els falta un company de 76
anys. No puc aguantar-me i els recrimino que
quan es tracta d’un grup nombrós com aquell,
de 24 persones, a cada tirada de camí convé
agrupar-se. Diu que ja ho acostumen a fer però
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que l’Hilario és una mica rar. Doncs si és així
els dic que ell havia d’anar al davant de tots. El
tinent ens demana si havíem vist la persona extraviada, li diem que sí, li donem tota classe de
detalls i que ens havia estranyat de no trobar-lo
al cim i havíem suposat que potser hauria baixat
per la part d’Agreda, ruta més llarga però no tan
dura. A fora l’helicòpter comença la recerca, es
fa tard, deixem el nostre telèfon al tinent per si
necessita algun aclariment.
En arribar al cotxe el primer que fem és trucar
a casa per dir-los que, si per algun mitjà de comunicació diuen que s’ha perdut una persona al
Moncayo, nosaltres hem arribat sans i estalvis.
Cap a la casa a sopar i a preparar la sortida de
l’endemà, ja que volem fer la ruta de “Los barrancos de Talamantes”, d’unes set hores de durada,
per tant a dormir i descansar. Ens llevem d’hora i
sortim animats perquè el dia, a diferència de l’anterior, es presenta excel.lent. Agafem la carretera
que, per un altre indret del Parc del Moncayo,
ens porta fins al poble de Talamantes, aparquem
el cotxe a l’entrada, caminem per dintre el poble i
a la sortida agafem l’itinerari S4, que és el que fa
la volta que volem fer; la tornada és al mateix poble però per un altre indret. Sortim des d’una font
i trobem el GR90, camí molt ben marcat i que
transcorre per una gran pineda de repoblació de
la varietat de “pino baricio”. El pendent és fort.
Creuem un barranc i pugem fins al “Collado del
Campo”, a 1220 m. S’acaben els arbres i s’obre
una gran esplanada amb unes vistes impressionants d’uns enormes penyals de colors i tonalitats molt variades; a més la vegetació és exuberant i de coloraines, amb predomini del groc.
Estem en un encreuament de camins, a l’esquerre el “pico de la Tonda”, on anem fins a sota
mateix per veure la monumental vista, a sota tenim el “Refugio del Collado del Campo”. Baixem
després de fer les preceptives fotografies i agafem la pista de la dreta per continuar el recorregut vers les “Peñas de Herrera”. Hem fet uns

dos quilòmetres i ens en queden encara 11 més
per fer, la pista és molt extensa i transcorre al
llarg de diversos quilòmetres, amb unes vistes a
tort i a dret impressionants i unes catifes de flors
meravelloses. Després de dues hores arribem
al punt més alt del recorregut, el “Collado de la
Era”, de 1460 m. Després baixem una mica i
deixem la pista per agafar una camí a la dreta
molt ben marcat i que ens porta a les “Peñas de
Herrera”, impressionants; amb un sol de justícia,
aprofitem les ombres dels penyals per fer parada
i fonda, dinem, una petita migdiada i a tornar-hi.
Ara ja el camí torna a coincidir amb el GR90 i
baixa de manera pronunciada. Passem pel mig
d’una zona cremada per un dels últims incendis;
encara que la vegetació és minsa, que trist veure
un indret que s’havia reforestat i ara el foc havia
malmès tot aquest esforç. Veiem que els aragonesos no es rendeixen i a les mateixes cendres
ja plantaven nous pins, és lloable aquesta tasca
quan comproves que les immenses pinedes que
hi ha al llarg de l’immens Parc Natrual del Moncayo és fruit tot de la reforestació.
Passem entre la ratlla que divideix el “Barranco
de Fuenteherrera” i el de “Valdelinares”, on el
camí gira al sud fins a arribar al fons del Fuenteherrera. És aquí on l’aigua s’acumula i permet
el creixement d’una gran varietat d’espècies:
pollancres, aurons,arbusts com mallols, aranyoners i rosers, tota una escola de geomorfologia.
I després d’ un recorregut una mica perdedor,
encara que marcat, agafem una pista que novament ens porta a Talamantes, i així acabem
aquest fascinant recorregut després de set hores
de caminar; realment ha valgut la pena.
L’endemà, quan deixem la nostra estança a la
casa rural de Maleján, i ens endinsem en terres
de Castella per a fer una ruta turística pel nord
de Portugal, veiem imponent a la nostra esquerra el Moncayo i els penyals del Talamantes. Ja
no són uns desconeguts, tot el contrari, els hem
conquerit i gaudit plenament de forma intensa.
Rafel Cuenca I Juncà
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Les marrades del Grau
Per fer sortides a la Garrotxa hi ha indrets ben
curiosos i no gaire freqüentats; parlarem d’un
on, encara que tothom diu que hi ha estat en
una embardissada, s’ha oblidat de tornar-hi. Ara,
d’uns dos anys ençà, fa goig anar-hi; podria ser
una matinal molt reeixida.
Les Marrades del Grau és la part del Camí Ral de
Vic a Olot, que afronta el desnivell que hi ha al
naixement del Fluvià; per superar aquest escaló –Grau- cal anar fent ziga-zagues -Marrades-,
d’aquí en ve el nom. Són les tentines que cal
anar fent per arribar a dalt del graó que forma la
capçalera del Fluvià.
Formen part del camí de Vic a Olot i que, fins a
primers del segle XX, era l’únic camí que, travessat Collsacabra, unia de manera molt directa

dues viles importants, Vic amb Olot; era part del
camí de Barcelona a França.
Fa un dos anys que s’ha netejat i ara llueix un
estat molt bo, pensant que s’ha fet visible; surt
d’Hostalets d’en Bas i acaba a l’Hostal del Grau i
es pot continuar fins a Cantonigrós.
És un camí de traçat històric, i que no en deixa
fer cap de gaire diferent pensant en els mitjans
de transport i locomoció emprats durant molts
segles. Cap al segle XVII els militars de l’època el deixen molt ben arranjat per causa de les
guerres amb Franca, atès que calia tenir-hi bona
comunicació.
Precisament cap a la part de dalt del Grau és on
encara avui en dia es veuen molt bé les obres
d’enginyeria fetes pels militars per mantenir el
camí en forts pendents de zones ombrívoles i
amb dordois??? d’aigua que el solien malmetre. Varen fer ponts, parets amb pedra seca per
mantenir la carretera, empedrats amb esqueis i
lloses en forma de plec de llibre i que feien de
cuneta per a desguàs o trencaaigües: el camí
és molt costerut i fa les marrades. Abans de les
marrades hi ha una font amb safareig a manera
de reserva per poder abeurar als bestiar; li convenia a causa de la forta pujada que havia fet i
que li calia per arribar a dalt del Grau.
Al costat d’un tram de marrades hi ha una pedrafita amb l’escut de la ciutat de Vic, l’any 1731
(creiem que és quan degué acabar-se l’obra, per
tant és any d’inauguració) amb la llegenda “Laudetus Nomen Domini”, que vol dir “lloat el nom
del senyor”; això rebla la idea que és de l’any en
què es van acabar oficialment les obres.

Terme a mitjan cami de les marrades del Grau.
Foto Silvia V. Mir

No hem d’oblidar que un camí ral transitat com
aquest, existència de nombrosos hostals –que
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fins i tot hi ha un poble que en té el nom: Hostalets d’en Bas-, ens en dóna proves; també hi
havia els bandolers. En començar les marrades
hi ha un desviament que ens porta a un call o
esberla d’entre les roques esfondrades en la formació de la Vall de Bas, i que era emprat com
a “habitatge” dels bandits, ja se’n diu Mina dels
Bandolers. És un call de mal anar, però d’extraordinària llargària: més de 60 metres i que amb
coberta de terra era un amagatall molt còmode.
Hi ha històries i llegendes de com ho feien per

atracar als viatgers. Els cas és que tenien molt
bona visió i situació per saber quan els calia actuar.
El que cal és anar-hi a fer un tomb, ara està arranjat gràcies a les subvencions dels túnels de
Bracons; si no s’hi passa es tornarà a embardissar –no hi ha diners per mantenir-ho arranjat- i,
és clar, haurem de passar-hi per una embardissada.
Lluís Ball-llosera

Aquesta vegada sí que vàrem poder fer

la ruta del carboner

Si el primer dia que vàrem programar aquesta sortida, el 28 d’abril passat, no es va poder
fer per una forta nevada, aquesta vegada sí: el
diumenge 21 de Juliol, a les 9 del matí, al lloc
habitual, Correus, 11 persones, amb tres cotxes,
il.lusionats, ens disposem a fer la sortida, i això
a pesar que les previsions del temps anunciaven
tempestes al Pirineu Gironí, a partir de la tarda.
Agafem la carretera que porta de Setcases a
Vallter, aparquem al Pont de la Farga i comencem a caminar per un recorregut ombrívol, molt
humit i de vegetació exuberant. L’amic Massip
ens fa una lliçó sobre les diferents plantes: que si
aquesta es diu “rovell d’ou”, que “al tanto” amb
aquella que és molt verinosa, i quan ens n’adonem ja ens trobem en un indret amb bancs per
a poder asseure’s i contemplar el magnífic salt
d’aigua anomenat del “Cossi”.
Amb la remor de l’aigua de la riera del Carboner,
comença el camí a pujar fort pel mig d’una pi12 Centre Excursionista de Banyoles

neda impressionant fins a arribar a la pista que
va d’Espinavell a la carretera de Vallter, perdem
una mica d’altura i reprenem la caminada, però
fem parada i fonda per a esmorzar. Després
motxilles a l’esquena i a pujar novament fins a
les Confrontanes, una clariana que ens permet
veure una vista magnífica: a l’ esquerra la Serralada del Balandrau, Coll dels Tres Pics, Grans
de Fajol, Coll de la Marrana, Bastiments, Pic de
la Dona; i a davant el Roca Colom, Coll del Pal,
Costabona. Estem a 2054 m, la vegetació és una
catifa de flors i ara és la Dolors, la dona d’en
Massip, qui queda astorada i ens diu: “mireu
quina meravella!”.
Continuem fins a la Collada de la Balmeta, a tort
i a dret el paisatge és fabulós. Jo sempre he dit
que són molts els excursionistes que no saben
valorar la bellesa del nostre Pirineu, el Gironí,
potser les muntanyes no són molt altes, però
l’entorn, la verdor, sembla que caminis sobre

una catifa, les fonts, les rieres d’aigua cristallina,
inigualables; ni a l’Himàlaia, al cim del món, poden gaudir d’aquest entorn. Arribem al Pla de la
Balmeta, amb el refugi forestal Jaume Farré, ens
fem les fotografies de rigor del tot el grup i veiem
que les nuvolades cada cop són més negres i
amenaçadores, tal com deien ja les previsions;
decidim baixar a dinar a la Riera, a fi que si comencés a ploure tinguéssim els cotxes a prop.

asseure’ns i dinar tranquils i alegres, regat amb
bon vi. Tan bon punt acabem, cap als cotxes i
fins a Setcases, a Can Tiranda, ens asseiem i
prenem els uns un cafè i els altres un refresc,
amb companyonia i contents. Pugem als cotxes
i cap a casa. Encara no som a Llanars que ja
descarrega un aiguat impressionant, però estem
a dintre els vehicles i hem pogut fer la sortida
en sec.

Com que baixant tots els sants ajuden, no tardem gaire a ser al nostre menjador, la riera.
Busquem un lloc net i amb roques al voltant per

Rafel Cuenca I Juncà

Distribució i venda al major
de material elèctric i d’il.luminació
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Anada al Canigó a buscar la flama
A punt de preparar la diada, em revenen records
de Sant Joan i l’anada al Canigó a peu que vaig
poder compartir amb un grup ben especial. Per
a qui no ho sàpiga encara, un grup ben eixerit
i heterogeni de jovent del Centre Excursionista,
any rere any, va de Banyoles al Canigó a peu.
Són tan discrets que més d’un de vosaltres potser es pensa que la Flama a Banyoles arriba
cada any al Puig de Sant Martirià de mans del
grup d’Atletisme del CNB. I així és, però, perquè
els de l’Atletisme del CNB la puguin portar, el
nostre grup de joves cada any el dia 18 de juny
surt de Banyoles i camina fins la matinada del
23. Enguany ha fet 10 anys d’aquesta gesta, i
podríem dir que s’ha convertit en una tradició
per tota aquesta colla.
Si mai us n’han parlat, aquesta vegada ho intentaré fer jo i no sé si me’n sortiré. Sé que, perquè
passi la prova que m’han imposat, no em puc
excedir en lloances, i mireu que en tindria ganes…així és que… a veure què us puc dir?
En Marc és el guia, ell no hi ha faltat cap any,
i ja us el podeu imaginar carregat amb la seva
motxilla, amb tot allò imprescindible i, sobretot,
sobretot: amb el fanalet per dur-hi la flama! Va
acompanyat d’ en Carles, en Jordi, la Guiula- la
seva gossa- i en Lluís.
L’experiència és un grau i, malgrat que cada
any la natura, el clima, el paisatge es mostren
diferents, saben quines són les etapes a fer, els
llocs on dormir, descansar, banyar-se, menjar...
i tot per anar més tranquils ja que són 4 dies
de camí!
Marxen de Banyoles, normalment al capvespre,
enguany va ser dimecres, des del Centre Excursionista, i fan la primera nit a Sant Patllari.
L’endemà ben d’hora inicien la ruta primer cap
14 Centre Excursionista de Banyoles

a Serinyà per esmorzar i trobar-se amb una servidora, que només de veure’ls ja prenia notes i
apunts, d’impressionada que estava. La següent
parada és Besalú per trobar-se amb nou company, en Tete, i a Tortellà, després de passar pel
forn i la carnisseria, s’hi afegí en Coro i la Bordaia (la seva gossa). De Tortellà a Sadernes, i
l’alegria del camí: què us he de dir? Els amants
de muntanya sabeu que no fem el camí per arribar a un destí, sinó per gaudir de cada moment
d’aquest, de cada detall que ens cridi l’atenció
d’algun dels nostres sentits: una papallona, una
anècdota que algú explica, una pregunta que
busca més d’una resposta, el cant d’un ocell que
algú no reconeix, una flor, una olor d’alguna herba per a la propera ratafia, un perfil, una llum,
una fotografia, el paisatge, un poble, un edifici
de pedra picada, un balcó forjat de ferro, tot, tot
plegat... únic, impressionant, irrepetible,... ho
compartiu, no?
I aquesta vegada fan la ruta amb personal de suport que porta menjar, avituallament, les tendes,
per si des cas. A tots ells, “companys de boxes”
per si calia un cotxe escombra o el que fes falta,
un fort agraïment.
La segona nit és a Sant Aniol, fer el camí sense
material de construcció, a molts del grup se’ns fa
estrany,.. avesats a portar ciment, sorra, teules, a
l’esquena, taulons a les mans o ferros per als encofrats. És un plaer sopar i dormir a Sant Aniol,
un lloc tranquil on juguem a un joc d’estratègia:
el Risk (joc de taula que ha fet el trajecte en 6
ocasions). El tòtil de l’ermita ens fa companyia,
alguns fan bivac, d’altres ens quedem sota sostre, avui que en tenim!
El dia 20 enfilem amunt pel Pas d’en Llebre,
la Pista de Ribelles, el Puig de les Borregues,
i en Marc ens acompanya al mirador de Clario-

les, des d’on ens acomiadem de Sant Aniol, de
l’ermita i el refugi, avui encara ben coronat de
vegetació que somniem amb sostre de teules i a
punt per rebre excursionistes cansats... Arribada
al naixement de la Muga, després d’haver gaudit
de tota la vista que ens oferia el puig de les Borregues, el Casso, el Bassegoda, el Brull, els Cingles de Freixenet, el Domer, el Puig Sanoguera,
el Cap de Roc, el Puig de Sant Marc, el Pic de les
Bruixes i el Comanegra....una meravella! Fem nit
aquí amb un parell de tendes parades, perquè a
la tarda la pluja ens feia la guitza.
Dia 21, també toca llevar-se d’hora i arribar al
poble de Serrallonga passant pel pla de Castell,
l’aparcament de Can Toni, per boscos i rieres,
i fer alguna banyada. El camí ens ha regalat
cireres d’algun cirerer abandonat, maduixes, i
bolets... que en Marc i en Jordi ja saben on es
fan... de cada any! Tot a punt per arribar al poble de Tech, a “Chez Jeanne”, el restaurant on
van sempre. La Jeanne és una senyora de 81
anys que espera el grup de Banyoles amb impaciència per xerrar amb ells en català. I l’amo del
bar sempre demana a en Marc quins bolets ha
trobat, ell li fa denteta quan li ensenya les ginestroles (els nostres rossinyols) i els ceps. Havent
dinat, poc després d’enfilar la pista, els experts
en recomanen aturar-nos, ja que plou a cor què
vols, i no convé mullar-nos tan aviat. Passem
així tot el camí, sota la pluja i aixoplugant-nos. I
pensar que havíem començat el dia ben d’hora
per anar a veure sortir el sol al naixement de la
Muga!. També s’ha de dir que el sol s’ha amagat
quan ha vist tanta càmera!

Ja quasi ruta final, avui dia 22 alguns ho deixen
aquí i d’altres aquí comencen. Arribem al Coll
de la Comelada . Ja estem als 2620m, i el proper destí són els gorgs del Cadí, zona d’estanys.
Alguns aprofiten per un bany! Hi hem arribat al
migdia i ens hi parem a descansar, contemplar
d’on venim, on anem, ho dominem tot amb els
nostres humils ullets cansats, estanys amb aigua, gel, neu, les crestes del Canigó, imponents,
desafiants. Estarem aquí descansant, xerrant,
dormint, menjant, refugiats del sol, fent migdiada. Diuen els experts que ens hem de quedar
aquí fins a les 19:30, que haurem de començar
a pujar ja que no convé arribar-hi gaire aviat, és
probable que hi passem fred. I efectivament, a
l’hora acordada anem pujant per arribar a les
21h. dalt del cim, encara no s’ha acabat de pondre el sol. I aquí estem fins que encenguin la
flama....va arribant gent amb instruments i canten, compartim converses i l’espectacle d’uns
escaladors que semblen cuques de lluny a la
cresta del davant que també fan ruta cap aquí, i
resulten ser també del mateix grup de jovent del
Centre, els de la secció Vertical.
Aquí ens tornem a dividir, els que retornen a peu
amb la flama i els que tornem en cotxe a Banyoles.
Si finalment vàreu anar a rebre la flama aquella
nit màgica, ja sabeu una mica més del camí fet
els dies abans per anar-la a buscar. Tant de bo
els desitjos que vàreu fer davant la vostra foguera se us vagin complint... un dels meus ja us puc
dir que s’ha fet realitat. Gràcies.
D. Oliver. Banyoles
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La traça i els camps de treball a Sant Ainiol:

L’aire fresc que tanta falta fa

Ara fa un xic més d’un any, els més joves (o potser no tant si tenim en compte que alguns han
passat la trentena!!!) del nostre Centre Excursionista van pensar que, amb tot el que s’estava
fent a Sant Aniol (l’associació d’associacions, els
helicòpterings, les desbrossades, els dinars, els
aplecs....) i la clara manca de relleu dins la casa,
s’havia d’iniciar un nou projecte d’educació en
el Lleure amb una doble finalitat: assegurar la
continuïtat del jovent VOLUNTARI i participatiu
dins del centre; i fer de Sant Aniol un espai de
lleure educatiu on tots els infants i joves de la
casa en poguessin gaudir ....i és així com es va

crear la secció LA TRAÇA. I ara us preguntareu, i
per què “La Traça”? Dons molt senzill: Traça “és
un camí a seguir, pla, mitjà, ideat o assenyalat a
algú per a fer alguna cosa, acomplir un fi”....i a
part, i perquè no dir-ho, “La Traça” és un nom
que ens agrada i molt.
I feta aquesta petita introducció, explicar-vos
que aquest any a Sant Aniol s’han realitzat els
segons camps de treball de la secció. Enguany
han estat 24 joves i més de 10 voluntaris de la
casa - entre monitors, intendents i persones que
desinteressadament han col·laborat tot fent activitats per aquest projecte d’educació- els qui

Camps de Treball a Sant Aniol d’Aguja 2013, secció “La Traça” del CEB.
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Sant Aniol d’Aguja

han fet possible que aquest petit somni es fes
realitat. Les tasques que els nois i noies han fet
en relació a la reconstrucció del Refugi han estat
les de pujar la totalitat de les fustes per a cobrir
el teulat de la primera fase i la pujada de 4 palets
de teules. Alhora, i dins les activitats més enfocades a l’educació en el lleure, s’ha practicat
l’escalada, el barranquisme, el malabarisme, el
senderisme i un munt d’activitats més programades pel fantàstic equip de monitors.

Així doncs, esperem que aquests siguin els primers passos de “La Traça” i que, des d’ara i fins
sempre, el Centre Excursionista pugui gaudir
d’aquest aire fresc perquè la nostra entitat no
perdi valors com el voluntariat, l’aprendre anar
per la muntanya des de ben menuts, l’esperit
crític, la solidaritat i un llarg etcètera d’aspectes
que a dia d’avui tanta falta fan. Visca La Traça!!!!!!!

Mecenes amb nom al refugi
Casamitjana Xavier
Del Llibre:”Una petjada per La Vall del Llierca

Altres mecenes
Éditions Trabucaire

Altres col·laboradors
Estudi D’arquitectura Aurea S.L.P.
Jordi Camps Costa

Últims amics
Serra Plana Macrina
Butinyà Carreras Mateu
Casadevall Tornabells Pere
Canabal Nogueiros David

Joan Sagué Abel
Xavier Viñolas Massegur
Agustí Mir- Pintor

Aportadors de material
Pere Casadevall i Tornabells

Galdón Amigó Carles

Construccions Canadell-Mitjavila

Espert Pemán David

Agustí Mir - Pintor

Català Garrido Vicenç
Hugas Maurici Joan
Solé Campañá Maria Helena
Orellana Solé Maria
Roura Ferrer Lluís
Pueyo Ros Josep
Barberà Puig Carles

NOTA: Es pot veure la llista total dels Amicscol·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.
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El passat dia 28 d’agost de 2013 van

començar les obres a Sant Aniol
A la vida tot arriba si un grup important de persones treballa amb ganes, fe i il·lusió en un objectiu, per difícil que sigui.
Han passat quasi tres anys des del 20 de novembre del 2010 quan, dins l’ermita de Sant
Aniol, ens vam constituir en l’ ASSOCIACIÓ
D’AMICS DE SANT ANIOL D’AGUJA amb l’objectiu de restaurar l’antic refugi que abans regentava el Centre Excursionista de Banyoles des
dels anys cinquanta fins a principis de la dècada
dels vuitanta.

L’esforç i col·laboració de molta gent així com el
suport de diverses Institucions, tant amb aportacions de diners, material i treball ha donat el
seu fruit:

Ha començat la primera fase de les
obres de restauració del refugi!
Moltes gràcies!
Amics de Sant Aniol d’Aguja

Segon dia de les obres. Foto: Joan Coll
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Un operari muntant la bastida.
Foto: Lluc Gusard

Sant Aniol d’Aguja

Jornades de treball extraordinàries

a Sant Aniol

Es preveu que les primeres obres iniciades a
Sant Aniol durin cap a tres mesos. En el transcurs d’aquest període mirarem de donar el
màxim suport als paletes. És per aquest motiu
que ens hem proposat d’anar-hi sovint per tal
d’exercir petites feines de neteja, o preparació
i transport de materials. Seran jornades extres,
que amb pocs components serà suficient. S’hi
anirà cada cap de setmana, alternant dissabtes
i diumenges.

A part, continuarem programant les jornades
mensuals a tall més col·lectiu i que podeu consultar en l’apartat d’activitats. Us les anirem
proposant puntualment totes. Esperem que us
hi engresqueu! Informació: amicsdesantanioldaguja@gmail.com

Assemblea anual dels amics i amigues

de Sant Aniol d’Aguja 2013

El proper Diumenge dia 27 d’Octubre de 2013
a Sant Aniol d’Aguja, es realitzarà l’assemblea
anual dels Amics i Amigues de Sant Aniol. L’hora
prevista per iniciar l’assemblea és a 2/4 d’11 del
matí. Hi haurà dinar pels assistents que hagin
confirmat la seva assistència abans del divendres dia 25 a la secretaria del CEB. L’ordre del
dia de l’Assemblea 2013 serà la següent:

• Resum de comptes i aprovació del pressupost
2014
• Estat de les obres i propers passos a seguir
• Properes activitats per recol·lectar diners
• Precs i preguntes
Us hi esperem a tots i totes!!!		

Loteria de Nadal
N. 03.488
Amb la compra de butlletes col·laborareu a la rehabilitació del refugi de Sant Aniol. En trobareu a la secretaria del Centre. Gràcies!!
Núm. 452 19

Camí del Choro
El camí del Choro es l’antiga ruta que feien servir
els Inques per comunicar la zona dels Yungas
amb l’Altiplà, el camí es caracteritza per el seu
gran desnivell, la caminada té una durada de 3
dies on caminarem uns 60 km.
El primer dia vàrem sortir del centre de la Paz
amb un taxi direcció a la Cumbre que té una alçada de 4870m, allà dalt vàrem començar la caminada amb una espectacular vista del Huayna
Potosí (6.700m). Vàrem començar a baixar per
el camí en forma de “ziga-zaga” on varem passar per petits pobles com Samañapampa, Chucura, Challapampa i on vàrem plantar les carpes
per dormir la primera nit al poblet del Choro.

gaudir de les vistes impressionants que ens oferia Sandillani i de pas per anar a fer una visita a
un personatge bastant peculiar que és el Japonés. L’home té molt de temps lliure i es dedica
a dibuixar mapes de tot el mon i la gent que fa
la ruta del Choro pot escriure la seva població o
ciutat d’els mapes, des d’aquell dia apareix Banyoles.
La baixada va ser curta però intensa perquè després de dos dies caminant en baixada passen
factura. Vàrem arribar al poblet de Chairo on
vam finalitzar la caminada amb unes cerveses
ben fredes i on ens esperava el taxi que ens havia portat a la Cumbre.

El dia següent vàrem sortir del Choro, on vam
gaudir de les espectaculars vistes presèlviques
direcció a Bella Vista on vam agafar forces perquè tot seguit venia la pujada del Diablo, una
pujada un xic dura per el seu tram d’escales de
pedra. A dalt de la pujada hi ha el petit poblet
de St Francisco on pots fer una paradeta per fer
l’últim tram del dia i arribar a Sandillani.

Animo a tots els socis del C.E.B. a anar a fer el
camí del Choro a veure les magnífiques vistes
que ofereix la mare Pachamama.

L’últim dia ens vàrem aixecar a un xic tard per

Guillem Faixedas Boschdemont
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Agraïments especials a la companyia que vaig
tenir els tres dies de caminada. Aida, Lluís, Eli,
Diana, Jaime i sobretot a l’Ivan (Tronko).
GRACIES!!

Inauguració de l’església parroquial de

Sant Llorenç de Sous

El passat dissabte dia 10 d’agost, el sr. Bisbe,
Francesc Pardo i Artigas, va inaugurar l’Església
Parroquial de sant Llorenç de Sous, una vegada
ha estat degudament restaurada per la Diputació
de Girona.

Especialment convidats a aquest acte, així com
a la Reunió Extraordinària del Ple del Patronat
del Santuari de la Mare de Déu del Mont, que va
tenir lloc a la tarda, hi va assistir una representació de la Junta Directiva del CEB, amb el seu
President al capdavant.
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Les nostres seccions
Secció

excursionisme clàssic i Amics
de Sant Aniol d’Aguja
OCTUBRE
Diumenge 6

JORNADA DE TREBALL
A SANT ANIOL
Durant aquesta tardor ens esperen jornades de
treball amb feines variades. Sempre donarem
preferència al treball de suport als paletes. Això
vol dir preparar-los materials a lloc, netejar espais de runes o bé pujar alguna cosa que faci
falta. També estaria bé recordar una mica l’helicòptering!
Dinar “aniolenc” comunitari. Cal avisar com a
molt tard el dijous dia 3. Gràcies!
Trobada a les 7 del matí a la fleca de Montagut,
davant de l’església.
Contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com
o bé a secretaria

Dissabte 12

CONTRABAN DE FORMATGE AL
CONFLENT
Si aneu a Ull de Ter i us encamineu a llevant,
saltareu les portelles de Mentet o de Morens, i
deixareu enrere una frontera postissa i imposada. Entrareu en una terra que en cap moment se
us passarà pel cap que no sigui nostra. I us despenjareu fins a una enlairada cloterada. En un
recés sota el coll de Mentet hi trobareu el mateix
poblet homònim. Les casetes apinyades sembla
22 Centre Excursionista de Banyoles

que es protegeixin de les inclemències de tota
mena. Una espurna de llum, plena de vida, ens
convida a entrar a la petita granja i formatgeria.
Potser, després de dinar, en Renat marxarà a
pasturar les ovelles i la Marisa, amb delicadesa,
ens tallarà les porcions del deliciós formatge que
carregarem de pujada cap a Ull de Ter. Camí de
contraban.
Marxarem aviat i tornarem tard. El motiu és que
fem una bona estada per fer petar la xerrada
amb els amics de Mentet. La caminada no és
cap passeig i, a més, enganya perquè la pujada
forta es fa de tornada. Vocal: Quim Oliver “xari”

Diumenge 27

ASSEMBLEA ANUAL DELS AMICS I AMIGUES DE SANT ANIOL D’AGUJA 2013
El proper Diumenge dia 27 d’Octubre de 2013
a Sant Aniol d’Aguja, es realitzarà l’assemblea
anual dels Amics i Amigues de Sant Aniol. L’hora
prevista per iniciar l’assemblea és a 2/4 d’11 del
matí. Hi haurà dinar pels assistents que hagin
confirmat la seva assistència abans del divendres dia 25 a la secretaria del CEB. L’ordre del
dia de l’Assemblea 2013 serà la següent:
- Resum de comptes i aprovació del pressupost 2014
-Estat de les obres i propers passos a seguir
-Properes activitats per recol·lectar diners
-Precs i preguntes
Us hi esperem a tots i totes!!!

NOVEMBRE
Dissabte 9

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL
Per aquestes dates ja farà més de dos mesos
que s’hauran començat les obres i l’actuació
dels paletes ja es notarà de manera considera-

ble. No us perdeu la visita a Sant Aniol i ja veureu com us animarà a col·laborar en tasques de
neteja, transport i organització de materials.
Dinar “aniolenc” comunitari. Cal avisar com a
molt tard el dijous dia 7. Gràcies!
Trobada a les 7 del matí a la fleca de Montagut,
davant de l’església.
Contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com
o bé a secretaria

Divendres 15

“APROFITAMENT HIDRÀULIC DEL
FLUVIÀ: ELS PANTANS DE CRESPIÀ I
DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR”,
a càrrec de Joan Anton Abellan.
A les 7 del vespre al Museu Darder Xerrada que
complementa la sortida del dissabte dia 16 al
Fluvià i en motiu de la Setmana de la Ciència,
que organitza el Centre de Recursos Pedagògics
del Pla de l’Estany.
Dissabte 16

SETMANA DE LA CIÈNCIA “L’AIGUA”.
Sortida al Fluvià
Tradicional sortida conjunta amb els companys i
companyes d’Astrobanyoles, “Agrupació d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany”.
Sortirem de Banyoles a les 9.30 h del matí en
autocar particular des de la Parada de la TEISA (plaça de les Monges) per tal de començar
l’activitat a les 10.00 h sota el pont d’Esponellà. A partir d’aquí es continuarà caminant resseguint el Fluvià. Es farà parada a les centrals
per tal d’escoltar les explicacions del company
Joan Anton Abellan i les d’un tècnic d’Agrienergia que ens farà una visita guiada per una de
les Centrals. S’acabarà el recorregut a Serinyà
cap a quarts de dues aproximadament, des
d’on es retornarà a Banyoles en TEISA. El cost
de l’autocar particular es repartirà entre tots i la
TEISA de tornada cadascú s’agafarà el bitllet.

Hi haurà l’opció de quedar-se a dinar a Serinyà.
Apunteu-vos a la secretaria del Centre com a
molt tard el dimecres dia 13 i indiqueu si us interessa el dinar. Gràcies!

Dissabte 23

DE BANYOLES A LA FRANJA DE
PONENT
Després del parèntesis de l’estiu en el nostre
camí a cap a on s’amaga el sol, reprenem la travessia que ens ha de portar cap a la Franja de
Ponent.
7a etapa: d’Alpens a Sant Jaume de Frontanyà
Itinerari:Alpens- Anfruns- collet de l’Oració- grau
de l’Olla- coll de Mercadal- el Castellot- Santa Margarida de Vinyoles- puig Cornador- Sant
Pere de Serrallonga- riera de Merlès- refugi de
Puigcercós- càmping de Can Saiol- Sant Jaume
de Frontanyà.
Hores de marxa efectiva: 6h 30 min. Coordinador: Ramon Feixas.
Cal apuntar-se a la secretaria del Centre fent
efectiu l’import de l’autocar. Gràcies!
Projecte conjunt : Centre Excursionista de Banyoles i Centre Excursionista d’Olot.

DESEMBRE
Diumenge 1

JORNADA DE TREBALL A SANT ANIOL
Arribats al mes de desembre, la primera fase
de les obres a Sant Aniol, haurà arribat a la fi.
De ben segur que els paletes ens hauran deixat
feines per fer. I el fet de tenir l’edifici amb les
parets consolidades, la teulada desmantellada,
sense perills... ens obrirà les portes (ja mai tant
ben dit) a entrar-hi a dins i a començar a treure
les runes per tal de poder plantejat noves fases.
No us ho perdeu! A les 7 del matí a davant de la
Fleca de Montagut.
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Dinar “aniolenc” comunitari. Cal avisar com a
molt tard el dijous dia 7. Gràcies!
Trobada a les 7 del matí a la fleca de Montagut,
davant de l’església.
Contacte: amicsdesantanioldaguja@gmail.com

tòria el dimarts dia 3 de desembre a les 10 del
vespre als locals del Centre. Vocal: Quim Oliver
“xari” i Narcís Puigvert

Diumenge 15

o bé a secretaria.

PODALLADA A ROCACORBA

Divendres 6 i dissabte 7

La colla del Podall continua perseverant la vigilància en els camins de la muntanya de Rocacorba. Per aquesta jornada compta en acabar
de recuperar el tram de camí entre el collet de
Can Gelada i Biert. I així, s’haurà recuperat en
la totalitat el camí de les Burres de Biert o camí
dels Biertencs. Esperem que us faci peça de
participar-hi.
Si hi ha quòrum també es farà un grup de caminadors que sortiran de la Puda i pujaran a peu
a Rocacorba pel camí clàssic. Al Santuari, ens
trobarem tots plegats per tal de conviure en un
dinar comunitari.
Apunteu-vos a secretaria indicant si us quedeu
al dinar. Com a molt tard el dimecres dia 11.
Gràcies!

TRAVESSIA GARROTXINA FINS AL
SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL
CORAL
Després de gairebé 5 anys de tenir aparcades
les travessies per a “garrotxins radicals”, us
presentem una nova edició. Recordem que és
possible que es camini de nit. Cal llum frontal.
Evidentment que s’ha d’estar molt ben preparat i
acostumat a fer excursions a muntanya. Cal tenir
la targeta de federat.
Itinerari dissabte¡: Sadernes- la Muntada- Sant
Aniol- pujant d’en Llebre- vall de Ribelles- Morató- Pòlit- coll de les Falgueres- Santa Cristina- la
Menera- bac de la Guilla- Santuari de la Mare de
Déu del Coral.
Sopar, dormir i esmorzar a les dependències del
Santuari, habilitades com a “gite d’etape”- Alberg.
Itinerari diumenge: Santuari de la Mare de Déu
del Coral – Coll Roig – la Sadella – coll de Malrem
– coll de Golofreu- el Grau- Beget- la Farga- Sant
Miquel d’Hortmoier- Mare de Déu d’Escales- els
Cantons- Sadernes.
Aquest itinerari està en preparació. Per tant només és orientatiu. Hi pot haver algun canvi.
Com que l’endemà és festa proposem de quedar-nos a sopar el dissabte en algun hostal de la
zona., per rematar-ho. Però això serà opcional.
De tot plegat podreu demanar informació més
detallada a Secretaria.
Cal apuntar-se a Secretaria fent una paga i senyal de 15 euros. Període d’inscripcions del dia
1 d’octubre al 6 de novembre. Reunió prepara24 Centre Excursionista de Banyoles

Dissabte 21 i diumenge 22

51 PESSEBRE i BIVAC AL PUIG DE
BASSEGODA
Un any més arribem a aquesta tradicional sortida on participen totes les seccions del Centre.
Pel sopar d’hostal del dissabte les places estan
limitades i cal apuntar-se com a molt tard el dimecres dia 18 a la secretaria del Centre. Si no hi
podeu passar envieu un correu o feu una trucada telefònica.
El mateix dimecres dia 18 tindrà lloc una reunió
organitzativa al Centre, a 2/4 de 10 del vespre.
Pel diumenge, els qui ho vulguin, completarem
la sortida allargant la caminada. Lloc a determinar.
El pessebre és elaborat pel Taller de Ceràmica
del nostre Centre.
Recordem que a la carretera de Sadernes a

Pont de Valentí hi ha l’esllavissada i es troba
tancada al trànsit. Al moment d’elaborar aquest
butlletí(setembre) encara no s’han començat les
obres i això vol dir que hi ha força possibilitats
que no estigui reconstruïda pel mes de desembre. Això ens privaria de pujar en cotxe fins a
Can Gustí però no pas de portar el pessebre, si fa
falta farem tot el camí a peu, com aquell temps!!

Secció colla de
pa sucat amb oli
OCTUBRE
Diumenge 13

De Garbet a Portbou
Aquest mes anirem des de Garbet fins a Portbou. Resseguirem la costa per sota la muntanya
dels Canons, passarem a tocar l’illa Grossa, passarem per Colera, per la Rovellada, ens enfilarem fins al Cementiri dels elefants i baixarem
fins a Portbou, resseguint el camí d’en Walter
Benjamin.
Hora de sortida: a les 9 h, des del Condis, a Banyoles. Els de Girona, a 2/4 de 9, des de Fontajau.
El dinar serà de carmanyola.

NOVEMBRE
Diumenge 10

sortida per la comarca
És el mes de la castanyada. Aquest any farem
una sortida per la comarca –pendent de concretar-, dinarem al local del Centre i a mitja tarda
torrarem les castanyes.
Hora de sortida: a les 9 h del matí, des de l’aparcament del Condis. El dinar serà de brasa; el
menjar i el beure, se l’ha de portar cadascú.

DESEMBRE
Dissabte 21 i diumenge 22

el pessebre al Bassegoda
Com cada any, aquest és el mes d’anar al Bassegoda amb el pessebre. Com sempre, hi ha diverses possibilitats:
1 / anar-hi el dissabte, i quedar-se a sopar i a
dormir a la Plana de Riu. Pujar diumenge al matí
al Bassegoda.
2 / anar dissabte a sopar i pujar al vespre al Bassegoda a fer-hi bivac.
3 / anar-hi diumenge al matí i pujar-hi amb els
companys que han dormit a la Plana.
Vegeu el programa específic de la sortida i contacteu amb el vocal per aclarir qualsevol tema.
972 239 863.

Conèixer el
Pla de l’Estany
11è CICLE “CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY”
2013-2014 (PRIMER TRIMESTRE)

OCTUBRE
6 d’octubre de 2013

Palol de Revardit
La primera sortida de la temporada serà per
poder visitar el castell de Palol de Revardit després de les grans reformes que ha tingut aquest
emblemàtic bé cultural d’interès nacional que
té els seus orígens al s. XI. Al recinte del castell visitarem l’església parroquial de Sant Miquel, un temple d’orígens romànics reformat al
s.XVIII. Coneixerem la història de l’actual edifici
de l’Ajuntament i acabarem fent una visita a Can
Borrell, la casa on podrem reviure alguns dels
episodis de la Guerra Civil, com el que va inspirar la novel·la de Soldados de Salamina.
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NOVEMBRE
10 de novembre de 2013

Sant Miquel de Campmajor
En aquesta ocasió arribarem fins a la casa fortificada de Roca, coneguda popularment com el
castell de Roca, una construcció del s.XIII. Des
d’aquí caminarem fins a Briolf, un dels llocs més
amagats de la comarca. Veurem la torre de Briolf (s,XI-XIII) i l’emita de Sant Esteve, d’orígens
romànics (s.XII-XIII) que conserva unes pintures
murals de finals del s. XIX. Durant el trajecte a
peu podrem saber la història de l’ermita de Loreto i escoltarem la llegenda relacionada amb les
petjades del diable.

DESEMBRE
8 de desembre de 2013

Sant Esteve de Guialbes i
Terradelles (Vilademuls)
En aquesta sortida tindrem l’oportunitat de visitar
l’escola de Sant Esteve de Guialbes, inaugurada
el 1935, i dues importants cases pairals, Can Vidal i Can Fort, carregades d’història. Coneixerem
l’església parroquial de Sant Esteve, d’orígens romànics, que, entre d’altres elements, conserva
les relíquies de Sant Mer. Després caminarem
fins a Terradelles per visitar l’església parroquial
de Sant Martí, del s.XVIII, i veure el molí de vent
de Mas Alba.

Diumenge 6 d’octubre

FIRA DEL COP D’ULL INFANTIL
26 EDICIÓ
A la plaça Major
CÀRITAS recollirà joguines, en bon estat, per a
la gent necessitada.
26 Centre Excursionista de Banyoles

OCTUBRE
Diumenge 6

EXCURSIÓ AL PIC DE LA DONA
Anirem amb cotxe fins a Vallter, pujarem a la
Portella de Mantet i des d’allà cap al cim.
Sortida a les 8 del matí de Correus
Vocal: Rafel Cuenca
Tel.: 629 350 631
E-mail: artcopigest@gmail.com

NOVEMBRE
Diumenge 17

EXCURSIÓ AL PUIGSACALM
Amb cotxe fins el Coll de Bracons.
Sortida a les 9 del matí de Correus.
Vocal: Rafel Cuenca
Tel.: 629 350 631
E-mail: artcopigest@gmail.com

DESEMBRE
Diumenge 15

PORTADA DEL PESSEBRE
AL BESTRECÀ
Amb cotxe agafarem la carretera d’Oix a Beget
fins als Plans de la Mina i/o al Coll Samergol.
Passarem per Sant Andreu de Bestrecà fins a
arribar al cim, on dipositarem el Pessebre.
Sortida a les 9 del matí de Correus
Vocal: Rafel Cuenca i Juncà
Tel.: 629 350 631
E-mail: artcopigest@gmail.com

Secció
de Fotografia
El diumenge dia 30 de juny va tenir lloc la sortida
de la Secció a Castelló d’Empúries, amb la visita
al papallonari, per els que no ho coneixíem ens
va sorprendre mol gratament, hi havia quantitat
d’ocells i papallones tropicals. Hi vàrem passar
una llarga estona fent fotografies a totes aquelles
preciositats.

· Ravós del Terri
· Pujals dels Cavallers
I, a continuació dinar, arrossada que va preparar
la família Brunsó, Musquera, i tots els entrants i
sortints pertinents que portàvem tots els assistents a “l’acte social”. Després de dinar ballada de Country amb la professora Anna Massot.
Vàrem passar una magnifica jornada entre companys.

A continuació es va anar a visitar la Basílica de
Santa Maria de Castelló, on també si van fer fotografies i la foto de grup,com veureu força nombrosa a més de recórrer alguns dels seus carrers.
Alhora de dinar vàrem anar a Viladamat, en
“plan pícnic” al terreny de la família Surroca.
Gràcies per la vostre gentilesa.
El 21 de juliol la nostra companya Carme Musquera conjuntament amb en Toni Torres van organitzar una sortida gastro-fotogràfica, a la qual
com veureu a la fotografia de grup, s’hi va apuntar molta gent de la nostre Secció. A les 8 del
matí per agafar forces vàrem anar a esmorzar
de ganivet i forquilla, a continuació vàrem anar a
“missa”, bé, vull dir a fotografiar esglésies:
· Sant Andreu del Terri.

Ja estem preparant l’exposició de Nadal, que
anirà sobre el tema Pla de l’Estany, tindrà lloc a
la sala d’exposicions del Foment de la Sardana
que molt amablement ens cedeixen. Hi podran
participar tots els socis de la nostra secció que
ho desitgin.
Jaume Vilalta

Grup de Bonsai
TALLERS DE TARDOR DE BONSAI
Aquest novembre farem Tallers de Perfeccionament de Bonsai, dirigit als alumnes que han fet
el Curs d’Iniciació. Seran cada dilluns, els dies 4,
11, 18 i 25, de les 8 a les 11 del vespre.
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ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Un any més, i fidels a la cita que ens vàrem
marcar ara fa 33 anys, quan per primera vegada
obríem les portes a l’ensenyament de les Belles
Arts, la nostra Escola ha començat el 30 setembre el nou curs 2013-14.
Com ja anunciàvem a l’anterior butlletí, s’obren
els nous Tallers Artístics per a mainada de 1er
a 6é de primària, a més al Taller de Pintura per
a adults, tindrem una classe de dibuix i pintura de la figura humana amb model. Això com a
novetats, a més de la resta de tallers de Pintura
Lliure, Ceràmica, Bonsai i els 16è Clics de Fotografia.
Tots els detalls d’aquests ensenyaments, els trobareu en el tríptic editat i que ja us vàrem enviar
el passat mes de juny.
I no ens oblidem de la tradicional Exposició de
Treballs de l’Escola que es fa els dies de la nostra
Festa Major de Sant Martirià, a la Sala del Centre
del carrer del Puig núm. 6, amb els següents
horaris i dies de visita:
- dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre, matí de
12.00 h a 14.30 h i tarda de 17.00 h a 20.00 h.
- dilluns 21, només a la tarda, de les 17.00 h a
19.30 h.
Per últim, i tot esperant que un any més ens fareu confiança i per tant tindrem una bona assistència, volem agrair al nostre Ajuntament la seva
valuosa ajuda que fa viable aquesta activitat.
RAFEL CUENCA I JUNCÀ

Vocal Escola de Belles Arts
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Audiovisuals
Divendres, 25 d’octubre del 2013

Projecció de fotos
“AGERMANAMENT CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES – CLUB
ESCURSIONISTI ARCORESI – 2013”
Resum de les activitats i excursions que varen
tenir lloc a Itàlia, del 6 al 14 de juliol, organitzades pels nostres amics d’Arcore.
Us convidem a tots a gaudir una estona dels
records que ens ha deixat aquella semana tan
ben aprofitada, amb el desig de que us faci venir
ganes de participar a les sortides de l’any vinent,
quan els excursionistes arcoresos tornin a casa
nostra.
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.

Divendres, 29 de noviembre del 2013.

Projecció de fotos
“NORD ENLLÀ”
Resum d’una estada estiuenca al nord d’Alemanya, a càrrec de Joan Surroca.
Segur que us sorprendrà descubrir ciutats, pobles i paisatges ben diferents dels nostres, en
un país que, malgrat la modernitat i les devastacions de les guerres, conserva un ric patrimoni
històric i cultural, que val la pena conèixer.
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.

Divendres, 13 de desembre 2013

Projecció de fotos
ANANT PEL MONT
Visio fotogràfica d’indrets urbans, pagesos o
muntanyencs, obtinguts sense preses ni intermediaris.
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.

Informacions de secretaria
Pregoner de la Festa Major 2013
El membre de la Junta Directiva del CEB, Rafel Cuenca i Juncà, serà el pregoner de la Festa de
Sant Martirià de Banyoles de 2013.
El Pregó, que obrirà els actes programats per a la festa major d’enguany, tindrà lloc el diumenge 13
d’octubre, a les 12 del migdia al Teatre Municipal del carrer Pere Alsius.
Hi quedeu convidats tots els socis

† Sr. Antonio Ramallets
El passat dia 30 de juliol va morir l’Antonio Ramallets, porter mític als anys 50
del FC Barcelona. A la Wikipèdia es diu:
“Per molts especialistes, Ramallets va
ser el més gran porter que ha defensat
la samarreta del Barça, tant pel nombre
de temporades (15) que romangué al
club com pels molts títols aconseguits”.
Per què l’esmento? Doncs a la foto que
acompanya aquest text, el veiem a Sant
Aniol, a les escales de pujar al refugi,
a l’estiu de 1959: d’esquerra a dreta,
en Josep Pagès, en Ramallets, en Joan
Bosch i en Jaume Oller. Els banyolins hi feien una estada d’una setmana, com molta gent en aquell
temps, i un dia es presentà una colla amb un personatge que els era familiar, varen entrar en conversa, preguntaren i els afirmà que era el qui es pensaven, en Ramallets. I què hi feia? Doncs els
explicà que hi anava a descansar i buscava un lloc on passar desapercebut, ja que, comentant-ho
amb en Joaquim Brugué (1931-2001), banyolí i jugador del primer equip del Barça en aquell
temps, li recomanà anar a Sant Aniol .
I en Mel, que era del grup dels banyolins, ho va immortalitzar. Cal donar les gràcies a Josep Pagès
per deixar-me la foto i l’explicació.
Lluís Pagès
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Paraules de la Dolors Pinatella
al seu sopar de comiat del centre
Vaig començar a col·laborar a la Secretaria del Centre
el gener del 1990. Era president en Joan Surroca i la
Dolors Hugas, la tresorera. Ella em va dir que buscaven
una sòcia que volgués fer-se càrrec de la Secretaria. Li
vaig preguntar si m’ho deixarien provar. Feia dos anys
que ja donava els cursos de bonsai i també faria les de
dibuix per a la mainada. Han passat 23 anys, i durant
aquest temps hi ha hagut canvis de president. Van entrar en Pere Casadevall, en Josep Aliu, en Lluís Juan
i, ara, en Salvador Coll. Cal dir que una cosa que he
admirat ha estat el respecte de la Junta en la manera
de fer de la seva presidència.
Hi ha persones de la Junta amb les quals he tingut més
relació: amb en Joan Surroca, la Dolors Hugas, en Rafel
Cuenca, en Joan Pontacq, en Lluís Pagès i últimament
amb en Joan Coll.
Ha estat tota una transició generacional durant els anys, i una altra cosa que també he admirat és
aquesta entesa, sempre treballant pel Centre com a únic objectiu. Trobaré a faltar les llistes i els
correus d’en Xari, els tiquets justificants d’en Joan de Mata, d’en Rafel Cros, d’en Jaume Vilalta
i d’en Jordi Quera. En Marc, en Coro, els bessons Puigdevall, l’Anna Coll i tots els joves del bar,
però també la relació amb els socis.
Només vull dir que el que he fet no té cap mèrit, perquè crec que el mèrit és vostre, perquè vosaltres sí que hi treballeu amb compromís i dedicació, dia a dia i any rere any.
Aquest temps que he col·laborat aquí, treballant i convivint amb la manera que teniu de fer, sempre tots junts quan convé, cadascú en el seu àmbit, ha fet que m’encomanéssiu aquesta estimació pel nostre Centre i que, d’aquí en endavant, encara que no hi sigui, podeu comptar amb mí
perquè continuaré estimant i ajudant amb el que pugui. Voldria que sabéssiu que aquesta etapa
de la meva vida sempre la recordaré com a molt gratificant.
Moltes gràcies.

Fe d’errades. Les flors de les fotografies publicades en l’última plana del passat butlletí pertanyen a la vall de Sant Aniol d’Aguja i no pas de Sant Antoni com s’indicava erròniament.

30 Centre Excursionista de Banyoles

La bíblia i la filatèlia
Durant el cap de setmana del 31 de
maig al 2 de juny, coincidint amb la
36 Exposició de Flors, el Cercle Filatèlic Bíblic d’Alella, amb el suport i col·
laboració de la Secció de Filatèlia del
Centre Excursionista de Banyoles, ha
presentat a les instal·lacions de l’Arxiu
Comarcal del Pla de l’Estany, l’exposició “La Bíblia i la Filatèlia”. Aquesta
exposició itinerant ha estat present en
diverses localitats del nostre país, com
Girona, Alella o Puigcerdà i es composa
L’Alcalde de Banyoles i regidors, rebent les explicacions
del senyor Pere Pagès. En primer terme, original de la
de tres blocs: una col·lecció filatèlica,
Bíblia Políglota d’Amberes, del segle XVII
una col·lecció de monedes dels segles
5 a.C. fins ara i una extensa col·lecció
de Bíblies antigues des del segle XVI fins als nostres dies.
La mostra fou inaugurada el divendres pel nostre Alcalde, senyor Miquel Noguer acompanyat de
diversos regidors, així com també dels presidents de les dues entitats.
Com a complement, el dissabte a la tarda va tenir lloc la conferència ‘La història de la Bíblia a
Espanya i a Catalunya” que és un recorregut audiovisual per la història de la traducció de la Bíblia
des dels idiomes originals a les llengües vernacles de cada moment, que fou seguit per prop de
100 persones.
Cal destacar que al llarg del cap de setmana, unes 700 persones de Banyoles i comarca, varen
passar per l’exposició. Tot un rècord.

Núm. 452 31

Resum d’activitats

MES D’OCTUBRE
Diumenge 6

JORNADA DE TREBALL A SANT Durant aquesta tardor ens esperen jornades de treball amb
feines variades. - Secció excursionisme clàssicANIOL
FIRA DEL COP D’ULL INFANTIL
26 EDICIÓ

A la plaça Major. CÀRITAS recollirà joguines, en bon estat,
per a la gent necessitada. – Secció de filatèlia -

PALOL DE REVARDIT

La primera sortida de la temporada serà per poder visitar el
castell de Palol de Revardit - Conèixer el pla de l’estany –

EXCURSIÓ AL PIC DE LA DONA

Sortida a les 8 del matí de Correus
- Secció de veterans i gent tranqui-la –

Dissabte 12

CONTRABAN DE FORMATGE
AL CONFLENT

Anada al poblet de Mentet, i compra de formatge
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 13

De Garbet a Portbou
Dissabte 19 i diumenge 20

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE
L’ESCOLA DE BELLES ARTS
Divendres, 25

Projecció de fotos

Aquest mes anirem des de Garbet fins a Portbou.
- Colla del Pa Sucat amb OliMatí de 12 a 14,30 hores i tarda de 17 a 20 h.
Dilluns 21, només a la tarda, de les 17 a 19,30 h.
“AGERMANAMENT CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES –
CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI – 2013”
Resum de les activitats i excursions que varen tenir lloc
a Itàlia. A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.

Diumenge 27

ASSEMBLEA ANUAL DELS
AMICS I AMIGUES DE SANT
ANIOL D’AGUJA 2013.
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L’hora prevista per iniciar l’assemblea és a 2/4 d’11 del
matí

MES DE NOVEMBRE
Dissabte 9

Per aquestes dates ja farà més de dos mesos que s’hauran
JORNADA DE TREBALL A ST. ANIOL començat les obres - Secció excursionisme clàssic –
Diumenge 10

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR En aquesta ocasió arribarem fins a la casa fortificada de
Roca, coneguda popularment com el castell de Roca - Conèixer el pla de l’estany –

sortida per la comarca

És el mes de la castanyada. Aquest any farem una sortida
per la comarca - Colla del Pa Sucat amb Oli-

Divendres 15

CRESPIÀ I DE SANT MIQUEL DE
CAMPMAJOR”, a càrrec de Joan Anton Abellan. A les

“APROFITAMENT HIDRÀULIC
DEL FLUVIÀ: ELS PANTANS DE

7 del vespre al Museu Darder

Dissabte 16
Tradicional sortida conjunta amb els companys i compaSETMANA DE LA CIÈNCIA
“L’AIGUA”. Sortida al Fluvià nyes d’Astrobanyoles,“Agrupació d’astronomia i ciència del
Pla de l’Estany” . - Secció excursionisme clàssic –
Diumenge 17

EXCURSIÓ AL PUIGSACALM
Dissabte 23

DE BANYOLES A LA FRANJA
DE PONENT
Divendres, 29

Projecció de fotos

Amb cotxe fins el Coll de Barcons. - Secció de veterans i
gent tranqui-la –

7a etapa: d’Alpens a Sant Jaume de Frontanyà
- Secció excursionisme clàssic –

“NORD ENLLÀ”, resum d’una estada estiuenca al nord
d’Alemanya, a càrrec de Joan Surroca.
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.

Núm. 452 33

Resum d’activitats

MES DE DESEMBRE
Diumenge 1

Arribats al mes de desembre, la primera fase de les obres a
JORNADA DE TREBALL A SANT Sant Aniol, haurà arribat a la fi.
- Secció excursionisme clàssic –
ANIOL
Divendres 6 i dissabte 7

TRAVESSIA GARROTXINA FINS
AL SANTUARI DE LA MARE DE
DÉU DEL CORAL
Diumenge 8

SANT ESTEVE DE GUIALBES I
TERRADELLES (VILADEMULS)
Divendres, 13

Projecció de fotos

Després de gairebé 5 anys de tenir aparcades les travessies per a “garrotxins radicals”.
- Secció excursionisme clàssic –

En aquesta sortida tindrem l’oportunitat de visitar l’escola
de Sant Esteve de Guialbes, inaugurada el 1935, i dues
importants cases pairals. . - Conèixer el pla de l’estany –
ANANT PEL MONT
Visio fotogràfica d’indrets urbans, pagesos o muntanyencs,
obtinguts sense preses ni intermediaris. A càrrec de Ernest
Costa. A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre.

Diumenge 15

PODALLADA A ROCACORBA

La colla del Podall continua perseverant la vigilància en
els camins de la muntanya de Rocacorba..
Secció excursionisme clàssic –

PORTADA DEL PESSEBRE AL
BESTRECÀ

Amb cotxe agafarem la carretera d’Oix a Baget. - Secció de
veterans i gent tranqui-la –

Dissabte 21 i diumenge 22

51 PESSEBRE i BIVAC AL PUIG
DE BASSEGODA.

Un any més arribem a aquesta tradicional sortida on participen totes les seccions del Centre. - Secció excursionisme
clàssic –

el pessebre al Bassegoda

Com cada any, aquest és el mes d’anar al Bassegoda amb
el pessebre. - Colla del Pa Sucat amb Oli-
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Ermita de Sant Esteve de Briolf

Ja documentada al segle XII, és una petita ermita que presenta actualment un avançat estat
d’abandó. Pel damunt de l’estructura bàsica, possiblement del segle XIII, sobresurt un barroc
campanar d’espadanya construït en les reformes de finals del segle XIX. El rector tenia l’estada
en la coberta de l’església. El conjunt es complementa amb la torre de Briolf, d’origen romànic,
enganxada a l’ermita, i amb Cal Cisteller ( en runes) a migdia del cementiri.

Ermita de Loreto

Ermita de Briolf

al Collell
Veïnat de Roca
a Banyoles

a Mieres
a Falgons
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Festa de comiat a Arcore. Foto: Joan Surroca
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