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En la primera imatge, una postal que va
ser enviada el 1927 en la qual s’hi pot
veure el refugi d’Ull de Ter. En la segona, el mateix refugi, ja molt deteriorat,
en una fotografia del 1958. Actualment,
l’edificació pràcticament ha desparegut.

ACTIVITATS DE LES
NOSTRES SECCIONS
VETERANS I
GENT TRANQUIL·LA
OCTUBRE
Dissabte, 12

CAMÍ DE RONDA DE LA PLATJA
DE CASTELL FINS A CAP ROIG
Anirem en cotxe fins a Palamós. Si el temps
hi acompanya ens podrem banyar pel camí.
Sortida a les 9 del matí de Correus.
Informació:
Rafel 629 350 631 – Jordi 609 707 931

NOVEMBRE
Diumenge, 13

COLL DE BANYULS
Es podrà anar en cotxe fins a una hora i mitja
del Coll. Sortida a les 8 del matí de Correus.
Informació:
Rafel 629 350 631 – Jordi 609 707 931

DESEMBRE
Diumenge, 1

TRADICIONAL PORTADA DEL
PESSEBRE AL PUIG SISTRA
Anirem en cotxe per la pista d’Espinavell
fins a les Roques d’en Marcé. Dinarem al
restaurant Can Bertran de Molló. Sortida a
les 9 del matí de Correus.
Informació:
Rafel 629350631 – Jordi 609 707 931

Dissabte, 21

VETLLADA-DINAR DE NADAL A
ROCACORBA
Cal apuntar-se, ja que l’aforament és limitat. Sortida a les 11 del matí de Correus. Els
qui vulguin podran pujar a peu des del Pla
d’en Martí. Dinar a les 14 hores. Sarau amb
cançons nadalenques.
Informació:
Rafel 629 350 631 – Jordi 609 707 931

SECCIÓ
FAMILIAR
OCTUBRE
Dissabte, 6

VIDRÀ – BELLMUNT

NOVEMBRE
Dissabte, 3

CASTANYADA SANT PATLLARI

DESEMBRE
Dissabte, 1

MARE DE DÉU DEL MONT
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EXCURSIONISME
CLÀSSIC I DELS AMICS
DE SANT ANIOL D’AGUJA

OCTUBRE
Dissabte, 5 i diumenge, 6

DOBLE JORNADA DE TREBALL
AL REFUGI DE SANT ANIOL
Programem aquesta jornada doble de treball perquè tothom s`ho combini com li vagi
millor i es faci molta feina! Que l’any es va
escurçant i ens cal avançar molt en les feines previstes. També hi haurà possibilitats
de quedar-s’hi a dormir.
La trobada serà a les 7 del matí a la fleca
de Montagut, davant de l’església. Però podeu pujar més tard, si així us convé. Allà ens
trobareu.
Contacte:
amicsdesantanioldaguja@gmail.com

Dissabte, 12 i diumenge, 13

TRAVESSA DEL CANIGÓ
A LES TERRES DE L’EBRE
(ETAPES XV I XVI)
Dissabte 12

Etapa XV: DE SANT QUIRZE SAFAJA
A LES ARENES
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ITINERARI: Sant Quirze Safaja-Collet del
Termes-Riera de la Roca- Sant Sadurní de
Gallifa-Collet de Sant Sadurní-Gallifa-Castell
de Gallifa-Torrent de la Ferreria-Serra de la
Codina-Sant Jaume de Vallverd -Torrota de
Catafau- Les Arenes
TEMPS EFECTIU: 6 hores i 53 minuts.
Continuem el nostre camí cap a les Terres
de l’Ebre. Sortirem de Sant Quirze Safaja
(627m), petit poblet on vam acabar la darrera etapa, per enfilar-nos al Collet de les
Termes (817m), on canviarem de terme municipal i de comarca. Deixem enrere Sant
Quirze Safaja i el Moianès per entrar al ter-

me municipal de Gallifa, comarca del Vallès
Occidental.
Pujarem a Sant Sadurní de Gallifa o de la
Roca (941m), ermita romànica que pertany
al bisbat de Terrassa, i on al costat de l’ermita, hi ha el mirador de La Guineu amb unes
fantàstiques vistes.
Baixarem cap el poble ben conservat de
Gallifa (502m) que té una població de 200
habitants.
Anirem cap el Castell de Gallifa(629 m) on la
seva església té una imatge de talla d’una
Mare de Déu del segle XI que es va trobar
a les golfes d‘una masia dels voltants d’Olot
rebatejada amb l’advocació de la Mare de
Déu de l’Ecologia, i que és un espai de trobada i defensa dels valors ecològics des
d’una perspectiva cristiana.
Passarem també per Sant Jaume de Vallverd, església romànica del terme municipal de Sant Llorenç Savall. Acabarem l’excursió al petit veïnat de Les Arenes(400 m),
situat a la conca del riu Ripoll.
Farem nit en un establiment de la rodalia.
Diumenge 13

Etapa XVI: DE LES ARENES AL COLL
D’ESTENALLES
ITINERARI: Les Arenes-Mare de Déu de les
Arenes-Carena de l’Illa-Coll Llarg-Coll de
Grua-Camí dels Monjos-Sant Llorenç del
Munt-Carena del Pagès-Coll d’Eres-Montcau-Coll d’Estenalles.
Temps efectiu:4 hores i 44 minuts.
Retornem al camí per la capella de Mare
de Déu de les Arenes (400 m), espai molt
freqüentat pels habitants de la comarca. Tot
seguit, ens enfilarem lentament per la Carena de l’Illa fins el Coll Llarg (648 m) i més
endavant trobarem el Coll de Grua (715 m).
Entrarem al terme municipal de Matadepera
per enfilar-nos al conglomerat rocós de la
muntanya de Sant Llorenç del Munt, on hi
dinarem. Hi pujarem pel camí històric dels
monjos que uneix Matadepera, Terrassa,
Sant Quirze i Sant Cugat. Arribarem a la
Mola, amb els seus 1104 m. És el punt més

NOVEMBRE
Dissabte 2

L’ESCALA - L’ESTARTIT (PEL
CAMÍ DE RONDA I EL GR 92)
Sortim del Port de L’Escala. Resseguint el
litoral, passem per la punta del Bol Roig, la
de Cinc Sous i per davant de l’illa Mateua.
Comencem a pujar fins a la torre de vigia

Montgó (96m). Bones vistes del golf de Roses i la serra Verdera. Baixem a cala Montgó. En aquest punt, seguim el GR 92 per pujar a la Punta Ventosa i Milà, (135m). Baixem
arran de mar i tornem a pujar, tot vorejant la
cinglera, per arribar al Pla de Bateria (167m).
Vestigis d’equipaments militars i excel·lents
vistes de la Mediterrània. Deixem el GR i
davallem, novament arran de mar: cala Ferriol, passem per cala Pedrosa. Seguint el
litoral, ara a una certa alçada, cap a la Punta
Grossa, Punta de les Salines, per arribar al
Cap de la Barra. Davant per davant contemplem, altra vegada, el mar i les Illes Medes
que sembla ben bé que s’estiguin banyant.
S’han acabat les pujades. Sols ens queda,
doncs, l’ última baixada que ens portarà al
Port de l’Estartit.
Caminada trenca-cames per un dels trams
més desconeguts del nostre litoral proper,
un dels pocs indrets verges de la Costa Brava. Situació i vistes excepcionals.
Marxa efectiva: 5 i 1/2 hores. Desnivell:
uns 600m.
Guiatge: Joan Juliol
Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
abans del dia 30 d’Octubre.
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alt del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
El bonic passeig de la Carena del Pagès ens
portarà al Coll d’Eres on hi ha el Monòlit
dedicat al poeta Joan Margall “Jo no sé lo
que teniu que us estimi tant muntanyes” i
a prop, la Necròpoli del Coll d‘Eres, conjunt
de tombes del segle V-VII escampades per
la zona.
Ens enfilarem al Moncau (1056 m), a cavall
de la comarca del Vallès Occidental i la comarca del Bages i podrem gaudir d’ àmplies
vistes sobre el Bages.
Acabarem l’excursió al conegut Coll d’Estenalles de 870 m, on ens esperarà l’autocar
per tornar cap a casa.
Guiatge: Ramon Feixas.
Coordinació: l’equip habitual.
Aspectes organitzatius:
- Sortida dissabte 12 a 2/4 de 7 del matí del
Condis.
- Cal portar una bossa addicional (petita)
amb la roba, menjar, estris higiene personal, que l’autocar ens portarà al lloc d’allotjament.
- Apuntar-se a la secretaria del Centre abans
del dia 9 d’octubre, fent el pagament de
105 euros (aproximadament és el total de
la mitja pensió i el transport, no fem paga
i senyal donat el poc marge de temps que
falta per a la sortida)
- Hi ha la possibilitat que el dinar de diumenge sigui en un restaurant a La Mola, també
cal apuntar-se.
Sortida conjunta amb el Centre Excursionista d’Olot.

Dissabte, 9

JORNADA DE TREBALL AL
REFUGI DE SANT ANIOL
Per aquest temps el sol s’estableix ben poques hores a Sant Aniol. La penombra regna
a la major part del dia. Ens aclapara. I quan
aixequem el cap, veiem que el sol encara
toca a la part més alta del Puig del Brull.
Ens indica que és hora de tornar cap a casa.
Desfer camí amb la satisfacció de la feina
feta durant la jornada. I amb la visió de tot
el que haurem aconseguit aquest 2019. Ja
falta menys!
Dinar “aniolenc” comunitari: plat refrescant i cafè ( 5 euros). Cal portar plat got i
coberts. Aviseu com a molt tard el dimecres
dia 6. Gràcies!
Trobada a les 7 del matí a la fleca de Montagut, davant de l’església. Però podeu pujar
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més tard , si així us convé. Allà ens trobareu.
Contacte:
amicsdesantanioldaguja@gmail.com

DESEMBRE

Dissabte, 16 i diumenge, 17

TRAVESSA DEL CANIGÓ A LES
TERRES DE L’EBRE (ETAPA XVII)

PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE
SANT MARTIRIÀ
Recaptant fons per a la reconstrucció del
refugi de Sant Aniol
Us informarem de tot el que fa referència a
la reconstrucció d’aquest REFUGI AMB COS
I ÀNIMA. I us oferirem la nova edició del Calendari 2020 amb fotografies d’Ernest Costa, paraigües blaus amb dibuix d’en Barraca
i loteria de la Grossa de Cap d’Any.
Veniu-nos a veure! Moltes gràcies!
Contacte:
amicsdesantanioldaguja@gmail.com

Dissabte, 30 de novembre i diumenge, 1 de desembre

GARROTXINADA DE TARDOR2A PART
Torna la tradicional travessia per a “Excursionistes Garrotxins Radicals”.
Recordareu que l’any passat vam començar
una travessia de 4 etapes i en dos dies vam
trescar de Costoja a Sadernes fent nit a la
Mare de Déu del Mont. Enguany continuarem a Sadernes per anar a dormir al Coral,
l’altra gran fita d’aquestes tradicionals travessies. I l’endemà passarem per Sant Llorenç de Cerdans per pujar tot seguit al petit
poblet de Costoja, on tancarem el cercle.
L’itinerari està en preparació i us el detallarem unes setmanes abans.
Necessitarem el servei d’autocar i haurem
de fer la reserva al Santuari de la Mare de
Déu del Coral. Per això us haureu d’apuntar
amb antelació, si us plau. El 7 de novembre
ens aniria bé saber els que som. Feu inscripció a secretaria fent una paga i senyal de 25
euros. Gràcies!
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Dissabte, 14

Del coll d’Estenalles a Monistrol (Bages –
Vallès Occidental – Bages).
Itinerari: Coll d’Estenalles, collet del Vent,
coll de la Garganta, coll de Boix, l’Hospital
de Sang, l’Espluga, les Cases, Rellinars,
Montconill, el Vilar, sender vora el Llobregat, Monistrol de Montserrat.
Hores de marxa efectiva: 7 i quart.
Guiatge: Ramon Feixas.
Coordinació: l’equip habitual.
Feu la inscripció a secretaria del Centre
abans del dia 11 de desembre, fent una paga
i senyal de 25 euros.
Sortida conjunta amb el Centre Excursionista d’Olot.

Diumenge, 15

PODALLADA A ROCACORBA I
DINAR NADALENC
Aquest any hi ha hagut diverses decepcions
en els camins de Rocacorba protagonitzades per les tallades de bosc. A la part del
Pla de Martí no han estat gens respectuoses amb els camins d’anar a peu. I allà on
s’havia tingut tanta feina a cops de podall
per recuperar un corriol, en un tres i no res
han transformat el bosc i han deixat la brancada al mig del pas. Però la Colla del Podall
és tossuda com ella mateixa i no defalleix.
Sempre hi ha solucions per arreglar-ho.
Serà una de les feines d’aquesta matinal de
treball. Una tasca important per tal que no
perdem els camins vells, que és per on ens
agrada més trescar.
Cap a les dues celebrarem un dinar nadalenc comunitari elaborat pels nostres excel·lents cuiners. Un àpat de primera categoria.
Apunteu-vos a Secretaria indicant si us quedeu a dinar. Com a molt tard, el dimecres
dia 11. Gràcies!

Dissabte, 21 i diumenge, 22

Un any més arribem a aquesta tradicional
sortida del Centre. La nostra secció sortirà
el dissabte al vespre i ens deturarem a sopar d’hostal. 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. Gràcies!
Havent sopat els nostres llums frontal seran
cuques de llums que s’esmunyiran entre
el bosc fins a les Agulles i amb paciència
acaronaran el rocam de la muntanya per
transformar-se en estels allà dalt del Puig
de Bassegoda.
El pessebre és elaborat pel Taller de Ceràmica del nostre Centre. I , el diumenge,
quan el sol ja puja més amunt de la Mare de
Déu del Mont, esperem amb expectació que
s’obri la capsa per veure com serà aquesta
any. Maco segur!

SECCIÓ
FOTOGRAFIA
Des de la secció estem preparant l’exposició de Nadal al monestir de Sant Esteve,
amb el tema, ”FOTOGRAFIES DE VIATGES”,
és un recull de fotografies fetes per els socis de la secció en algun dels seus viatges.
Aquest mes d’octubre comença una nova
edició de la Foto-Lliga d’associacions fotogràfiques. Seran 8 lliuraments fins el mes
de maig, l’entrega de premis tindrà lloc a
Banyoles el mes de juny. Ens ha correspost
fer el sopar per què la nostra secció va ser la
guanyadora de la passada Foto- Lliga.
Jaume Vilalta

ACTIVITATS DE LES NOSTRES SECCIONS

57è PESSEBRE I BIVAC AL PUIG
DE BASSEGODA

BONSAI
OCTUBRE
Divendres, 25

Presentació del llibre
“HISTÒRIES DE L’ALTA
GARROTXA”
Intervindran:
Josep Vilar (autor)- Ernest Costa (pròleg)Àngel Madrià (editor) Rafel Cuenca (excursionista i membre històric del Centre Excursionista de Banyoles).
Sala d’Actes del Centre, a les 8 del vespre.

CURS D’INICIACIÓ AL BONSAI
Cada dimecres dels mesos de febrer i març
de 2020.
Horari: de 7 a 9 del vespre.

TALLERS DE
PERFECCIONAMENT
Tots els dimecres del mes de novembre de
2019, dimecres dels mesos de febrer i març
i dies 10 i 17 de juny de 2020.
Horari: de 8 a 10 del vespre.

Distribució i venda al major
de material elèctric i d’il.luminació
C/ Sant Andreu, 154
17846 MATA-PORQUERES (GIRONA)
Tel 972 58 12 14 Fax 972 58 14 12
E-mail: info@mapelsl.com
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ESCOLA DE BELLES ARTS

TALLERS ARTÍSTICS - Per a nens de P5 a 6è de primària
Pretenem desenvolupar l’expressió en àmbits artístics, explorar la creativitat per a millorar les habilitats
i potenciar la sensibilitat artística dels nens, utilitzant:
El fang, modelant i construint peces, les quals courem en el forn de ceràmica de l’escola
Tècniques de dibuix amb llapis, carbonet, guixos i
pastel
La pintura amb tinta, aquarel·la, tempera i acrílics
La construcció amb materials reciclats.
Dies: Dimecres
Horari: de 17:30 h a 19:00 h
Preu del trimestre: 84,00 € material inclò

Professores:
Rosa Oliver (ceramista i arterapeuta) i Isabel Amela
+ Informació dels tallers:
687 327 570 ó oliver.rosa1@gmail.com (Rosa Oliver)

TALLER LLIURE DE PINTURA
El taller de pintura va adreçat als alumnes que han seguit els diferents cursos d’iniciació i perfeccionament, i qui, amb un bon coneixement de les tècniques pictòriques, volen desenvolupar el seu
propi projecte sota l’assessorament del professor. També està obert
a tothom qui vulgui aprendre aquestes tècniques i vulgui desenvolupar la seva creativitat dins el grup.
Introducció al dibuix (carbonet, sanguina, pastel). Introducció a
la pintura (aquarel·la, acrílic, oli). Diferents temes i composicions
(paisatge, figura humana, bodegó, dibuix del natural,...). Adreçat a
alumnes majors de 12 anys.
Dies: Dilluns
Horari: de 18:00 h a 21:00 h
Preu del trimestre: 67,00 €
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Professora:
Anna Agustí
+ Informació dels tallers:
677 301 154 (Anna Agustí)

CURSOS 2019-2020

CERÀMICA
Apte per tot tipus de gent, amb coneixements previs
o sense.
Iniciació al torn
Tècniques de plaques i xurros
Textures
Teoria i pràctica dels vernissos
Modelatge i escultura
Cocció en forn propi.
Monogràfics de rakú, pasta de paper, etc
Dies: Dimecres
Horari: de 19:30 h a 21:30 h
Preu del trimestre: 95,00 €
-material inclòs

Professor:
Joan Constans
+ Informació dels tallers:
606 015 190 (Joan Constans)

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
• El preu dels cursos és pels socis del Centre Excursionista de Banyoles. Per a fer-se soci del Centre
Excursionista de Banyoles cal adreçar-se a la Secretaria i donar-se d’alta tot indicant les dades
personals i pagant la corresponent quota anual (soci individual: 24€, soci familiar: 48€, inclou
parella i mainada ). Una altra opció és fer-se soci temporal pagant 12€ per trimestre.
• Totes les persones que s’inscriuen a algun curs del CEB han d’omplir la butlleta d’inscripció.
Aquesta es podrà trobar a la secretaria del CEB o bé us la podreu descarregar a la web del Centre.
En cas de ser menor d’edat, cal omplir l’apartat d’autorització del pare/mare/tutor legal.
• El període d’inscripció de tots els cursos s’inicia el mes de SETEMBRE del 2019 i finalitza un cop
omplertes les places disponibles de cada curs.
• Els cursos s’inicien a principis d’OCTUBRE.
• En cas que algun curs requereixi material específic, un cop formalitzada la inscripció, el professor/a es posarà amb contacte amb l’alumnat per informar degudament del material necessari que
cal portar.
• El pagament del primer trimestre s’abonarà directament a la Secretaria del CEB. Els dos següents
trimestres es cobraran a través del compte bancari indicat a la butlleta d’inscripció.
9

Rafel Cuenca i Juncà

ANADA DELS VETERANS AL

“PIC DE L’ÀGUILA” (SIERRA D’ORIHUELA)
Aprofitem un any més per aquestes dates
després de Setmana Santa, una de les estades que organitza l’IMSERSO, aquesta vegada la Neus que sempre està vigilant, amb
molt d’encert, per veure quin indret queda
lliure per anar-hi, ha triat a GUARDAMAR DE
SEGURA (Alacant) i ens allotjarem a l’Hotel
PLAYAS DE GUARDAMAR, desconec el lloc,
però estic tranquil ja que la que l’ha escollit
sempre l’encerta, i per tant serà una bona
estada.
Decidim anar amb mitjans propis fins al
destí, tenim un conductor immillorable com
és en Tomàs, aixó ens permet fer les nostres sortides i aprofitar l’estada a l’Hotel
que sempre és avantatjosa, com totes les
de l’Imserso. Hi estarem del 24 d’abril fins
el 3 de maig, sortim el dimecres a primera
hora, hem de fer 700 Kms, la major part per
autopista. Arribem a Guardamar de Segura,
bonica població costanera de deu mil habitants, a les 5 de la tarda. Allà ens indiquen
que l’hotel està a 2 kms, direcció Cartagena
per la N-332. Des de lluny ja veiem l’impressionant edifici de l’Hotel de 9 plantes i 520
habitacions, al costat de la platja, i com que
és de color blau el bategem amb el nom del
“blauet”. Ens instal·lem a les habitacions assignades i ens arribem fins a la platja, s’hi
accedeix des de l’hotel per unes confortables passarel·les de fusta, i aquesta és magnífica i te una extensió formidable.
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Al vespre, al sopar comprovem que l’intendència de l’establiment és magnífica. A
l’enorme menjador coincidim amb gent de
Girona, Santa Pau i un de Banyoles,que co-

neix a en Rafel, i que fa 40 anys que viu a
Campmany. L’endemà anada a Guardamar
amb bus, gratuït, i tornada per la platja descalços a dintre de l’aigua, fins a l’hotel en un
trajecte de 1,30 hores.
El segón dia, 26 d’abril, la Neus ens té
preparada una sortida a un llac a prop de
Torrevieja, amb una ruta circular, de la que
en farem la meitat ja que l’estany és molt
gran, és d’aigua salada. Deixem el cotxe a
la “Casa del parc” i comencem la caminada
tot vorejant-lo malgrat que no està premés
apropar-se a l’aigua, el camí és mot bonic,
trobem una torre de guaita de fusta, a on
pugem per veure el llac i les seves aus. Caminem prop de dues hores i trobem uns panells amb descripció de les plantes i la fauna
de l’indret, ens crida l’atenció que ens descriu una planta especial anomenada “cagaió de monjo”, però encara que la cerquem
per veure-la al natural no en trobem ni una.
Reculem i a la tornada tot xerrant ens despistem i anem pel camí equivocat i hem
d’anar enrere , sort que la Maria veu a una
persona que va en un cavall i ens indica per
on hem de passar per arribar a on tenim el
cotxe.
L’endemà anem a ORIHUELA, magnífica ciutat de 35.000 habitants amb monuments
magnífics com l’antic Convent de Santo Domingo, avui col·legí diocesà, la Catedral de
Santa Maria, una de les catedrals més petites d’Espanya, el Palau Episcopal, el Museu
de la Muralla,etc. Com que està anunciada
l’arribada de la Verge dels Desemparats de

València, i davant la quantitat de persones
i bandes de música que es dirigeixen a donar-li la benvinguda, nosaltres ens hi acostem. L’arribada es apoteòsica, la porten en
un “papa mòbil”, i quan la baixen del vehicle
és saludada amb unes salves de pólvora
atronadores i la banda de música interpreta
l’himne nacional. Tot seguit s’inicia una devota processó que ens fa pensar en la visita
de l’imatge de la Verge de Fàtima allà pels
anys cinquanta a Banyoles. És tard i anem a
buscar el cotxe, hem sobrepassat el període
d’aparcament del tiquet i “màxima eficàcia
de la Policia Municipal i” multa al canto”
El quart dia és dissabte i tenim programada una sortida a una muntanya anomenada
“pic de l’Àguila” dintre de la Sierra d’Orihuela. Hem d’anar a un poble fronterís amb la
Província de Múrcia anomenat Santomera,barri de La Aparecida. Allà ens i dirigim
admirant a banda i banda de la carretera la
magnífica horta d’Alacant que és regada per
una munió de basses que les proveeixen

d’aigua mitjançant unes enormes tuberies
que baixen d’un embassament a la muntanya anomenat “Embalse de la Pedrera”.
Arribem al poble i hem d’anar al cementiri
ja que el camí surt d’allà. Al començament
és una mica perdedor, sort que trobem a
unes joves que en indiquen la ruta correcta i ens adverteixen que és una anada forta i complicada no adequada per la nostra
edat, però nosaltres endavant fins arribar a
una esplanada amb un encreuament, i hem
de caminar per un corriol amb un tub mig
enterrat que subministra aigua a les basses
de les hortes: pensem malament, hem de
començar per un cementiri i ens fan “passar pel tubo”!. S’acaba el camí planer i ara
s’ha de pujar fort per una ruta perfectament
marcada però de mal caminar pel mig d’un
pedregar incòmode, i descensos importants
i perillosos per tot seguit enfilar carenes
costerudes. Suem de valent, cada cop la pujada és més pronunciada i en molts trams
hem de grimpar per salvar el desnivell. Pugem una hora llarga i molt dura, fins arribar

escrit amb les corresponents signatures per
deixar constància de la nostra pujada al pic.
Fotògrafes de rigor i a baixar.
Si la pujada era dura, ara la cosa és molt
més complicada. En Rafel no ha volgut fer
cas a en Tomás i ara troba a faltar els bastons que ha deixat més avall. Se sent algun
renec, però paciència fins arribar a la petita
cova a on té els enyorats pals de camina.
Allà dinem, a l’hotel ens han preparat un picnic molt complet, i el més escàs en un lloc
tant pedregós i sec sempre es l’aigua.
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a dalt una carena que ens anima ja que el
paisatge que s’obre i es mostra a davant
un cim pedregós a on cal pujar enmig de
cingleres perilloses. Ens impressiona que a
sota mateix de la serralada i ha unes plantacions de llimoners molt ben treballades
i amb una magnífica bassa per regar-les.
Agafem el camí de l’esquerra amb un panell
que diu al “pic de l’Àguila” 1 hora de camí, i a
sota un d’altra que diu ”sendero de Castilla”,
que és el que agafem, la veritat a pesar de
que puja és molt còmode fins arribar allí on
s’ha d’agafar un corriol estret i encinglerat
amb un notable desnivell i perillós. Una creu
amb flors i un nom marcat ens recorda que
algú s’hi va estimbar, pugem amb precaució, grimpant, els bastons de trekking fan
nosa a en Rafel i a pesar de les advertències
d’en Tomás, els deixa amagats a dintre una
petita cova. Anem pujant per darrere del cim
del que sembla el darrer tram, molt dret i a
voltes grimpant, mai s’acaba d’arribar a dalt,
però al final ja hi som. Cal anar en compte ja que estem envoltats d’unes cingleres
importants, però ha valgut la pena ja que la
vista és magnífica, al fons el mar, a l’esquerra l’horta d’Alacant i a la dreta la murciana
a on hi veiem unes granges enormes de
bestiar vacú, en una d’elles hi puc comptar
fins a 50 sitges de pinso. Agafem la llibreta
que hi ha dins d’un armari de ferro i fem un

Anem baixant a poc a poc ja que el camí no
vol distraccions, la creu amb les flors ens ho
recorda novament. És molt més dura la baixada que la pujada i hi estem prop de dues
hores, fins que veiem el cementiri i, quina
contradicció, això ens alleuja. Finalment al
cotxe i al bar del poble per veure una clara,
fresca i bona. Tornada contents al hotel,
l’esforç ha valgut la pena.
El diumenge ens arribem a Elx, com és
conegut moltes palmeres, una ciutat mol
bonica i animada amb places ben arranjades. Els dies que ens queden els aprofitem
per fer visites curosament programades per
la Neus i com que podem allargar dos dies
més l’estada, aprofitem per visitar Cartagena. Per sort veiem que molta gent vesteix
amb trajes d’època, és la festa del modernisme ens expliquen. Molta animació. Fem
una completa visita a la ciutat i afores, al
port, museus, teatre romà, un bon dinar a
l’artèria principal a fora. En sortim realment
satisfets.
Tot arriba al seu final i ens cal tornar a Banyoles. Pensem ja en la propera sortida per
Sant Joan al Pirineu d’Osca des de Cerler, i
això ens anima i ens consola per l’enyorança dels bons dies passats.

Junta de la Secció Familiar

LES DARRERES SORTIDES
DE LA SECCIÓ FAMILIAR
PIC DE LA CALMA (7/4/2019)
Vam començar el dia sortint de bon matí
en direcció a Tortellà, on vam agafar la GIV5236, una pista en molt bon estat amb llargs
trossos asfaltats, que passat el Castell de
Llierca comença a pujar muntanya endins.
Aparcant a l’històric Mas de Monteia, ara en
renovació, vam emprendre de seguida la
marxa, pujant en diagonal entre pins cap al
petit Pla de la Bassa. Abans d’arribar, i trobant unes roques assolellades, vam decidir
d’esmorzar amb vistes dels cingles del Pic
de Castellets a l’altre banda de la vall.
Des d’aquí vam seguir el sender vers l’Oratori de Sant Jordi, passant entre alzines per
sota dels Cingles de Monteia, amb algun
besllum de la vall a la nostra esquerra. Passat el trencant de l’oratori i arribat al peu
dels cingles, vam trobar el camí vertical
conegut com al Pujant de la Guilla. Els nens
més grans s’ho van passar pipa en aquesta

secció de grimpada fàcil, i poc desprès estàvem a dalt dels cingles, amb vistes panoràmiques cap al sud.
Seguint un petit sender per un laberint de matolls, pujàvem fins entrar a la pineda, on coincidírem amb el sender PR que porta al cim.
El Pic de la Calma amb la seva forma de
cresta, una mica exposada, ofereix unes
vistes esplèndides de tota la Garrotxa i més
enllà, amb pics coneguts des del Ferran fins
al Pedraforca. Vam seure per dinar al mateix
cim per poder gaudir d’un moment especialment bonic.
Vam desfer la ruta de pujada pel sender
PR, que ens va portar a l’ermita romànica
de Sant Miquel de Monteia, segle XII. Aquí
els nens van construir cabanes per sota dels
pins, i algun adult va aprofitar per fer una
bona migdiada.
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BESTRACÀ (5/5/2019)
El diumenge 5 de maig, 13 famílies vam pujar al Bestracà, fent una excursió circular de
menys de 7 km i un desnivell d’aproximadament 400m. Deixant els cotxes a la vora de
la carretera d’Oix a Beget, vam començar a
caminar. Al cap de deu minuts, ja érem davant del mas El Peirer, on en Joan ens va
explicar uns fets interessants sobre la seva
història. Passada la masia, vam trobar un

prat per jugar una estona i esmorzar (i agafar forces per pujar la muntanya!). Al Coll
de Bestracà ens vam trobar moltes vaques
i un vedell de pocs dies, amb qui els més
petits es van divertir una estona. Llavors
vam començar l’última pujada. Seguíem
un corriol que passava bosc endins, fins a
arribar a una grimpada curta que ens va
portar al cim, coronat per les ruïnes del
castell de Bestracà, on vam dinar. Havent
dinat, vam carenejar pel tram més espectacular de l’excursió, amb vistes impressionants de Comanegra i el Vall d’Hortmoier,
abans de baixar per un alziner encantador
que ens portà a l’ermita de Sant Andreu,
on vam parar per jugar (o bé fer la migdiada). Allà, vam conèixer el granger, que ens
va obrir l’ermita per poder entrar-hi i fer
una petita ullada. Llavors, ja descansats,
vam desfer el camí per baixar als cotxes.

DE LA PLATJA DE CASTELL A LA CALA DEL CRIT (2/6/2019)
A les 9:00 del matí ens vam trobar al Condis com de costum i a les 10:00 ja érem tots
al pàrquing que havien habilitat a la platja
de Castell. Vam ser un total de 34 excursionistes, 19 adults i 15 nens. La ruta circular
va durar tot el dia ja que vam aprofitar per
poder-nos banyar i dinar en la bonica cala
d’en Planes.

El trajecte va resultar ser d’uns 7 km i va tenir un desnivell aproximat de 140 metres. El
recorregut que vam fer segueix el camí de
ronda que va de la platja de Castell fins a la
cala del Crit, a prop del Jardí Botànic de Cap
Roig i passa pel poblat ibèric de Castell i les
cales de Canyers, Estreta, Roca Bona, Platja
de Planes i el Crit.
A la tornada varem passar per l’interior utilitzant el camí vell que ve de Cap Roig i que
passa per la Barraca d’en Dalí a 10 minuts
de la platja de Castell on havíem iniciat la
marxa. Allà, encara, algunes de les famílies
vam aprofitar per fer una bona remullada,
saltant i esquivant les onades per acomiadar una sortida molt relaxant.
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VALLTER - PIC DE LA DONA (7/7/2019)
Quin luxe és començar a caminar a principis
de juliol amb una temperatura de 14 graus
quan el Pla de l’Estany hi fa una calor asfixiant. Un total de 19 persones entre adults
i mainada comencem de bon matí a enfilar-nos pel camí que mena fins a la Portella
de Mentet. Des d’allà ja tenim a tocar una
boira que ens acompanyarà una part de la
jornada. Arribats al cim del Pic de la Dona
tots ens abriguem amb un paravent perquè
la temperatura és més hivernal que no pas
estiuenca. Des d’aquí prosseguim per uns
plans que ens duen fins al Coll de la Geganta. Fem dos grups: un baixa directament
fins a Vallter. L’altre es dirigeix fins a l’estany
de Bacivers: un petit tresor amagat sota el
Pic de Bastiments i el pic que dona nom a
l’estany. Ens remullem els peus, dinem i fem

la fotografia de família. Tornem completant
la ruta amb un circuit circular. A Vallter ens
esperen unes gandules, unes cerveses, uns
refrescs i un bon Sol. Dia perfecte!

ULL DE TER - PIC DEL GRA DE FAJOL GRAN (1/9/2019)
Un total de 15 persones entre adults i mainada passem la nit del 31 d’agost al Refugi
Pastuira de Vallter. És una pernoctació que
als petits els feia molta il·lusió. Ens llevem al
matí amb un cel parcialment cobert i essent
conscients que la previsió meteorològica
marca temps inestable a partir de mig matí.
Esperem un segon grup de vint persones
que venen directament de Banyoles i tots
35 iniciem la pujada cap al Refugi d’Ull de
Ter resseguint el camí del GR11: un camí molt
fresat i bonic. Ens aturem a esmorzar vora
l’antic Refugi d’Ull de Ter inaugurat el 1909
i abandonat arran dels fets del 36. Continuem fins al Coll de la Marrana i a partir d’aquí
ja es veu clar que la probabilitat que ens
puguem mullar a crescut considerablement.
Una part del grup continua fins dalt del cim
i l’altra dona mitja volta. Ens retrobem tots
plegats per dinar al costat del nou Refugi

d’Ull de Ter on la mainada pot jugar tranquil·lament i els grans relaxar-se prenent
un cafè. En total acabem fent un recorregut
d’uns 7 km i uns 600 m de desnivell!
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Treballs de neteja de l’església de Santa Maria de Banyoles (1992)

