Número 125 - Donatiu:3’50 €

any XXXIè - A B R I L / M A I G / JUNY del 2015

DES DEL PUIGSACALM...

MIRANT CAP A LA PINYA

OFICIS I ESTABLIMENTS...

EL CLUB D'EN BAS,
LA PRIMERA DISCOTECA
DE LA GARROTXA

ENS HA DEIXAT

ALFRED SARGATAL

ELS PERSONATGES...

EL CASAL DE LA GENT GRAN

ELS GÍNJOLS D'EN BAS
ALS CARNAVALS

Geca_84

XXXVI LLETISSONADA,

@Geca_84

Els Clivillers i el Pas dels Burros

GECA

SUMARI
3

PÒRTIC
per Sergi Plana

4

DES DEL PUIGSACALM ESTANT...
...MIRANT CAP A LA PINYA
per Sergi Plana

8

OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS
DE SANT ESTEVE D’EN BAS
EL CLUB D'EN BAS, LA PRIMERA
DISCOTECA DE LA GARROTXA
per Laia Martí

Foto portada: Els estassadors del GECA
arranjant el camí del Pas dels Burros.
Foto: Pere Gelis

Circular Social del Grup Excursionista Cultural
i Alpinista de Sant Esteve d’en Bas
Adherit a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
l’any 1984

Núm. 125 - Any XXXIè
Abril / Maig / Juny del 2015

Donatiu: 3’50 €
CONSELL DE REDACCIÓ:
President GECA
Sergi Plana

11

La Pinya... un lloc inhòspit als confins de la Vall

VII TROBADA DE GEGANTS A EN BAS

12

L’ALFRED SARGATAL ENS HA DEIXAT
per Miquel Garcia

14

QUÈ HI FA UNA ALZINA SURERA
A LA BRUGADA?
per Margarita Parés i Rifà

16

LA LLETISSONADA DELS CLIVILLERS
I EL CAMÍ DEL PAS DELS BURROS
per Jordi Freixas i Pere Gelis

20

ELS PERSONATGES: ELS SOCIS DEL
CASAL DE LA GENT GRAN “VÍDUA
FRANCESC VILA” DE SANT ESTEVE
D’EN BAS
per Alícia Caritg

23

ELS GÍNJOLS D'EN BAS ALS
CARNAVALS DE LLORET, OLOT I ST.
JOAN LES FONTS

VOCAL REVISTA:
Pere Gelis Torró

REDACTORS I COORDINACIÓ:
Sergi Plana
Ramon Puigvert
Joan Pujolriu
Laia Martí
Alícia Caritg
Anna Bach

EDITA I PUBLICA:
GECA
17176 Sant Esteve d’en Bas
c/ Sant Josep, 3
www.geca.cat
e-mail: geca@geca.cat

Impressió:
IMPREMTA PAGÈS
C/ Can Planes Paratge s/n - 17160 Anglès
www.impremtapages.com - e-mail: info@impremtapages.com

Maqueta i disseny inicial:
GELIS DISSENYADORS, S.L.
Ctra. Sta. Coloma, 35 - 17800 Olot
www.igelis.com - e-mail: gelis@igelis.com
Dipòsit legal: GI-484/97

24

Maquetació i disseny:
ROGER, S.L.
Av. Marignane, 26, baixos - 17600 Figueres
www.roger.es - e-mail: rogersl@intercomgi.com

El cost del PUIGSACALM per als socis del GECA està
inclòs en la quota social.
El GECA edita i publica PUIGSACALM en edició trimestral.
El Pòrtic de PUIGSACALM expressa i reflecteix l’opinió, la línia i les inquietuds de l’entitat i el consell de
redacció de la revista.
Els escrits, els articles i les opinions expressades a
PUIGSACALM són responsabilitat única i exclusiva
dels seus autors.
El GECA autoritza la reproducció dels articles amb la
condició que s’esmenti la procedència de l’autor.

26

SECCIÓ MAINADA I JOVENT
11a FESTA GECA MAINADA I JOVENT
pels Monitors del GECAmainada
i GECAjovent

La font de Fontanils
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PÒRTIC

A

Marques a zona Bas-Xenacs.

Part superior del camí dels matxos.

està definida, primer cal treure la pols, si és sobre una
pedra, i si l’escorça de l’arbre que s’ha de pintar és gruixuda,
cal repelar-la una mica per deixar una superfície llisa. En
nuclis urbans és una altra història. Aquí el millor és enganxar un senyal adhesiu sobre suport metàl·lic, preferiblement
de trànsit.
Els criteris de senyalització queden molt clars: han de ser
eficaços i pulcres, ser suficients per guiar una persona sense
experiència, ser visibles en els dos sentits, i comptar amb el
permís del propietari del camí.
Doncs si l’acotació dels senyals és tan gran, com pot ser que
trobem senyals pintats amb esprai de color vermell sobre un
grapat de pedres? Mirant-ho bé, no han complert ni una de
les normes del dossier tècnic de la FEEC, carai, sí que en
saben d’organitzar curses, no?
Actualment el problema de les pintades s’ha trobat en dos
punts, el camí de Mas Roig a Lluisassos i el punt final del
camí dels matxos anant cap a Santa Magdalena, però si la
gent agafa com a normal el que veuen, en poc temps veurem
camins completament pintats, mal senyalitzats, proliferació
de marques sense sentit, de marques que no porten enlloc...
i això dóna una imatge dolenta al turisme bo, al turisme de
muntanya i al turisme de família.
Senyors de l’Ajuntament, no s’hauria de redactar un decàleg
de bones maneres en la realització de curses per la Vall d’en
Bas? Crec que si es tingués, i a més firmat pels responsables
de la cursa, els comportaments dolents a muntanya desapareixerien. Senyors de l’Ajuntament, si voleu, poseu-vos
en contacte amb nosaltres i, com a centre excursionista amb
més de 30 anys d’experiència, us podem donar un cop de
mà en redactar-lo.
I, finalment, vull reclamar a tots els indisciplinats...
¿De veritat que costa tant fixar-se amb l’entorn de com l’heu
trobat? De veritat que no podeu col·locar senyals específics
per a la vostra cursa i en acabar treure’ls i deixar-ho tot net?
Tant costa fer-ho bé?
Prou, ja n’hi ha prou, m’agradaria que aquest «Pòrtic» arribés a les mans dels responsables de les marques i que es
netegin les pintades irresponsables que s’han fet als camins
i, si no és així, l’Ajuntament hauria d’actuar, ja que si té clar
qui pot haver fet les marques, que les faci netejar, perquè les
que van d’en Bas fins a Xenacs podrien provenir d’una cursa
amb sortida des del pavelló. Algú deu tenir un telèfon dels
responsables de la cursa, no? I si no, com sempre, ja veiem
els burros de torn, fent referència a la mascota d’en Bas i del
GECA, però també als companys, que sempre acaben sent
els mateixos, els que hauran d’anar a netejar aquestes marques.
De veritat ho dic, si han de venir grups de fora que no deixen
a la Vall només que la seva merda, doncs no cal que vinguin.
PROU! A MUNTANYA NO TOT S’HI VAL!
Sergi Plana i Planagumà
sergiplana@gmail.com
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quest cop el «Pòrtic» és més aviat formatiu. Sense deixar de
la mà la crítica a comportaments irrespectuosos al nostre
entorn, volem fer reflexionar que a muntanya no tot s’hi val.
Sembla que el respecte a la muntanya s’està perdent, què
està passant? Gent nova que es pensa que a muntanya no hi
ha normes? Algú hi pot fer alguna cosa?
A la pàgina 32 de l’últim número del PUIGSACALM, en Pericus
ens va fer un breu apunt a una problemàtica que sembla
estendre’s pel llarg del nostre territori i sembla ser culpa de
la proliferació de curses en què darrere de tot hi ha una
intenció clara d’utilització de l’entorn per a fer-ne un benefici particular i personal sense deixar res a canvi, a la Vall.
Bé, una cosa sí que s’hi deixa, s’hi deixa un rastre en els
camins en forma de marques de pintures fetes amb esprai.
La cultura de l’excursionista sempre ha estat protegir, respectar i promoure l’entorn i un cop complertes les premisses
gaudir-lo al màxim, sense deixar rastre.
De l’excursionisme clàssic, si no són les seves idees, poques
coses en queden intactes, la vestimenta original com el pantaló de pana, les botes de pell i els jerseis, mitjons i gorres
de llana, s’ha modernitzat, i han passat a pantalons transpirables de polièster amb poliamida, botes impermeables
amb pell i Kevlar, camises tècniques i gorres de polièster.
L’alimentació no ha quedat enrere, igual com les motxilles,
les tendes, els sacs, etc., potser l’únic element físic que no
ha canviat són les fites. Les fites són elements primaris de
senyalització, són pilons de pedres en forma de piràmide i
que ens marquen el camí, un element simple i tan efectiu
que a la nostra alta muntanya, on no hi ha arbres per pintar,
és el sistema més visible que t’acaba guiant per tot el camí
sense fer escarafalls.
No vull pas dir que totes les marques a muntanya hagin de
ser només fites, ja que hem hagut de recórrer al pintat sobre
un suport perquè amb les fites no ens n’hem sortit a l’hora
de senyalitzar diferents camins, el que sí que hem aconseguit és que la sistemàtica de marcatge estigui totalment
definida per la nostra Federació (FEEC).
Crec que, a muntanya, com menys elements de senyalització millor. La senyalització hauria de ser una ajuda, no una
necessitat, cadascú hauria d’anar-hi amb el camí après des
de casa, amb el temps de sortida i arribada clars, l’estat
meteorològic del dia, distància, desnivell, punts problemàtics a superar i sobretot portar com a mínim el mapa de la
sortida, una brúixola i/o un GPS i, el més important de tot,
saber fer anar aquests últims elements.
Actualment la senyalització, almenys a la Vall d’en Bas, és
un pèl per sobre de la necessària, pintades, senyals verticals
i fites tots ells t’acaben portant al mateix lloc, al Puigsacalm,
també penso que, si seguíssim només el dossier tècnic de
senyalització de senders de la FEEC, n’hi hauria prou. La
Federació acota i crec que d’una manera molt bona a tan
sols 3 tipus de senyals. Aquesta senyalització compta amb
2 línies paral·leles de 9 x 2,5 cm i separades per 0,5 cm i
sempre amb una primera línia de color blanc a la part superior, així que per camins de gran recorregut (GR), de més de
50 km, els colors són blanc i vermell; blanc i groc per als
camins de petit recorregut d’una distància d’entre 50 i 10 km
i, finalment, els senders locals de blanc i verd amb una distància de menys de 10 km. La sistemàtica és tan acotada que
fins i tot els colors han de ser d’una tipologia concreta Ral
9016 per al blanc, Ral 3020 per al vermell... la pintura ha de
ser en esmalt a l’aigua i la preparació de la superfície també
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DES DEL PUIGSACALM ESTANT...

...mirant cap a la Pinya

Senyal de stop, tombada en un dels brancals perpendiculars a la recta.

E
...El poble de la
Pinya, un indret ni
tu ni vós, un indret
inhòspit als
confins de la Vall,
considerat
extraradi d’Olot...
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...quan escric
aquestes línies,
s’hi ha fet una
actuació de “nyap”
que ha consistit a
tapar amb asfalt
els innombrables
forats...
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ren finals dels 40 quan el meu avi, en Joan
Planagumà, sortia del Prat de la Pinya amb el
carro i les eugues per anar a can Ramonich a
donar un cop de mà i de pas a veure, la que
en un temps seria la seva dona, la meva iaia,
la Ramona Puigvert. Just davant de la casa hi
arribava un camí de carros que després continuava en forma de caminoi, entre aiguamolls, amb palanques i ponts de fusta i que
donava accés a cal Vigatà...
El poble de la Pinya, un indret ni tu ni vós, un
lloc inhòspit als confins de la Vall, considerat
extraradi d’Olot i on utilitzen la numeració
telefònica de la ciutat 97226... és el gran oblidat pels habitants de la Vall d’en Bas i avui
gairebé puc assegurar que més del 95% dels
que llegiu aquest article, durant els últims
cinc anys no heu estat a la seva plaça Major,
que, per cert, s’hi han acabat de fer obres
amb un resultat més que acceptable i molt
necessàries. La casa de can Ramonich es
troba situada al límit del pla de la Pinya, amb
vistes del Veïnat Cirera i el Mallol. La carre-

Carretera o camp de mines?
1. “Avantatges de la concentració parcel·lària”
Agustí X. Gonzàlez Nieto. Responsable
d'Ordenació Parcel·lària de Generalitat de
Catalunya. Departament d'Agricultura.

tera del seu davant, anomenada pels veïns la
recta de can Ramonich, permet fer drecera
entre la casa del Casot i cal Vigatà i passar
dels 7 minuts, en què la carretera local GIP5224 t’obligaria passar per sota el poble de
la Pinya i fent 4 km, en 1 minut i escaig i ferne tan sols 0,87 km.
L’any 1970 tota la Vall d’en Bas es va posar de
potes enlaire a causa de la primera
parcel·lació a Catalunya1, en què es van parcel·lar 1.500 ha d’un total de 796 propietaris.
Aquell camí de carros que passava per
davant de can Ramonich es va convertir en
una recta perfecta i totalment asfaltada.
Doncs segurament aquell asfalt va ser el primer i l’últim integral.
Avui, quan escric aquestes línies, s’hi ha fet
una actuació de “nyap” que ha consistit a
tapar amb asfalt els innombrables forats,
alguns d’ells feien 1 m2 de superfície amb una
profunditat de 15 cm. Aquesta reparació s’ha
fet després de més d’un any amb desenes de
peticions tant a l’Ajuntament, a través de
l’Associació de Veïns del poble com a títol
personal directament a l’alcalde o als seus
regidors. El més curiós és que, abans de l’actuació, algú s’ha entretingut a marcar els
forats a tapar, encara no entenc com han
pogut decidir el que era un forat i el que no
ho era, si tota la recta és un solc.
El problema no només és en l’asfalt, sinó
també en la senyalització vertical. A l’est de
la recta, hi ha un stop que ha aguantat inalterat almenys 30 anys, ho podem deduir per
la quantitat de molsa que té; també hi ha un

...Avui a la Pinya
s’hi troba l’últim
reducte dels anys
70, un reducte que
s’ha mantingut
inalterable durant
tots aquests
anys,...

Senyal de stop?

senyal indicatiu, dividit en dos, un dóna la
direcció de la Pinya, l’altre no ho sabem. A
mitja recta, i a cara sud, un altre senyal vertical a terra i, a la cara oest, un stop oxidat i
amb varicel·la i un altre amb indicatiu de
camí rural totalment doblat, tort i brut. I ara
que m’hi fixo, aquest senyal potser és el que
més descriu la recta de can Ramonich, un
camí rural; així que, si us plau, quan de veritat s’arregli l’asfalt i es col·loquin els nous
senyals, deixeu aquest senyal històric per a
recordar que aquest camí havia estat un camí
rural inalterat fins al 2015.
Avui a la Pinya s’hi troba l’últim reducte dels
anys 70, un reducte que s’ha mantingut inalterable durant tots aquests anys, aquest és
la recta de can Ramonich. Veïns de la Vall,
m’agradaria que hi passéssiu i, si us hi fixeu,
veureu que hi deuen tornar a freqüentar
carros d’eugues i, si no, mireu a terra on hi ha
dues línies paral·leles que són les que solen
deixar les rodes de ferro; suposo que la destrossa del quitrà deu ser culpa de les ferradures de les eugues.
Sergi Plana i Planagumà

POSTALS DE LA VALL D’EN BAS
Aigües brutes. El rec que va paral·lel a la
carretera de la Pinya, a la zona del Prat, el
Pascol i les Palanques, hi baixa de tot menys
aigua. No en sé el motiu, però sé que baixa
molt brut i contaminat i, a més, fa molt temps
que això passa. Per allà hi passo sovint en
bicicleta i m’hi he anat fixant al llarg de molts
mesos. Primer pensava que es devia a algun
fet puntual, però al cap del temps ja veig que
no sols no canvia, sinó que va a més la brutícia que hi baixa.
I l’ACA, què hi diu? I l’Ajuntament?

sergiplana@gmail.com
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...A l’est de la
recta, hi ha un
stop que ha
aguantat inalterat
almenys 30 anys...
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Democràcia de baixa qualitat
DES DEL PUIGSACALM ESTANT...
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...és un home amb
una bona posició
social i que
destaca per dir
sempre sí, sí a tot,
encara que
després quasi mai
compleixi el que se
li ha demanat.
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...Pot passar que
algú que governi
sigui elegit perquè
és el millor dels
millors, però quan
s’és simplement
el millor dels
pitjors...

A

rran de les properes eleccions municipals,
un amic que és fill d’un poble d’Extremadura, però que viu a la Garrotxa des que era
petit, m’explica que cada estiu va a casa
dels seus avis i que allà les coses no són
tan diferents d’aquí.
Diu que en aquell poble hi governa el
mateix alcalde des de fa 16 anys i que
encara es tornarà a presentar a les pròximes eleccions municipals. Es veu que és un
home amb una bona posició social i que
destaca per dir sempre sí, sí a tot, encara
que després quasi mai compleixi el que se
li ha demanat. Que els seus votants més
fidels són els jubilats i que, per a mantenirlos així de fidels, cada any els paga algun
sopar en un restaurant dels afores del
poble, que els porta amb un autocar i que,
a més, els reparteix bitllets de loteria
nacional.
També m’explica que en aquell poble hi ha
un centre cívic i una llar d’avis a mig fer, les
parets nues estan exposades al sol i a la
serena, allà no hi ha bardisses que se les
mengin, esperant que algú les tiri a terra o
les acabin de construir.
I que igual que a la Vall d’en Bas, l’oposició
és pràcticament inexistent. Per tant, no és
que l’alcalde sigui molt eficient, simplement és que els altres són més fluixos i
invisibles, només treuen el cap quan arriben les eleccions i, en perdre-les, pràcticament no els veuen més fins al cap de quatre anys.

El meu amic diu que això no és democràcia,
i jo comparteixo la seva opinió.
La democràcia no és només governar per l’elecció, la democràcia és també alternança en
el govern, si no hi ha sana alternança, un es
pot creure que és intocable o diví.
Pot passar que algú que governi sigui elegit
perquè és el millor dels millors, però quan
s’és simplement el millor dels pitjors, no
s’hauria de perpetuar en els càrrecs
públics. És evident que, a un mateix, no li
serà fàcil reconèixer aquests límits, per
això a mi em sembla que els mandats haurien d’estar limitats a tres legislaturas, o
com a molt a 12 anys, que ja és dir.
Hi veig paral·lelismes entre la història d’Extremadura i el nostre municipi. L’actual
alcalde fa massa temps que governa, ha de
deixar pas a nous aires, els temps estan
canviant i ell representa la vella política.
Vingui qui vingui serà millor, bàsicament
perquè serà nou i, espero i desitjo, perquè
ho farà millor. A la Vall d’en Bas també
tenim dret a tenir democràcia real, alternança i participació ciutadana.
La democràcia és el millor dels sistemes
per a governar-nos, és el millor que coneixem, té imperfeccions que fan que sovint
no ens governin els millors, però la
democràcia és modelable i depèn de nosaltres que ho fem, per això calen mandats
amb limitació de temps.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

www.igelis.com - Olot 05/12

UN GUST DIVÍ!
Després d’anys d’elaborar els nostres reconeguts i apreciats IOGURTS DE GRANJA en diferents
sabors i gustos, ara integrem a la família el nostre GREC.
El GREC DE LA FAGEDA és un nou iogurt batut i elaborat amb llet fresca de les nostres vaques.
Les varietats natural i ensucrat lliguen amb melmelades i amb fruita fresca.
Aquest producte, que probablement faria venir salivera als mateixos déus de l’Olimp, us farà
exclamar que és… diví, èpic, poètic, mític… ESCOLLIT!

Veniu a visitar-nos. Truqueu: 902 118 150 - www.fageda.com

Segueix-nos a:

VERNTALLAT
AGROBOTIGUES
I

I
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Aresta Olot: C/ Xavier Bolós 16 - 17800 Olot - Tel 972 274 410
Aresta Girona: Rambla X.Cugat 36 - 17007 Girona - Tel 972 417 014
Aresta On-Line: www.aresta.com
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D'EN BAS

El Club d'en Bas, la primera discoteca de la Garrotxa

La Paquita i en Joan del Picanyol darrere la barra.

Dels antics establiments d'en Bas que van sortint actualment en els diferents números del PUIGSACALM, segurament aquest serà el menys antic de
tots, però un dels més importants, ja que va ser el primer del seu ram a
tota la comarca. Estem parlant de la primera discoteca que es va obrir a la
Garrotxa, i va ser exactament al poble d'en Bas.

E
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...a en Miquel a qui
se li va acudir la
idea d'obrir una
discoteca a en
Bas; a Barcelona,
ja n'hi havia unes
quantes i estaven
molt de moda.

8

ns hem de situar a finals de 1968 principis del
1969, quan s'estaven posant de moda les
discoteques. A Olot, encara no n'hi havia cap
i dos matrimonis van decidir provar sort i
obrir-ne una a en Bas. Es tracta de l'Agustí
Sempere i la seva esposa, la Paquita Bernial,
procedents de Barcelona, però que venien
des de principi dels anys seixanta, i encara
vénen, a en Bas, a passar les vacances i els
caps de setmana. Llavors, abans de fer-se la
casa, s'estaven a la fonda de Can Camps. I
justament va ser allà on va sorgir la idea de la
discoteca i on van fer els primers contactes.
Tot va començar quan un matrimoni de Barcelona, amb qui tenien amistat, els va venir a
visitar, eren en Miquel Hervás i la seva
esposa, la Mercè. De fet va ser a en Miquel a
qui se li va acudir la idea d'obrir una discoteca a en Bas; a Barcelona, ja n'hi havia unes
quantes i estaven molt de moda. Tots quatre
es van engrescar i l'Agustí va començar a

moure's per trobar un local. En Milio dels
Martins anava cada dia a dinar a Can Camps i
va ser a ell a qui es va adreçar perquè l'ajudés a trobar-ne un. Feia uns anys que el cine
d'en Bas ja no funcionava i els va adreçar al
seu propietari, el senyor Ferrer, que vivia a
Girona; i aquest els va facilitar el local.
L'Agustí es va cuidar de condicionar l'antic
cine per a convertir-lo en una discoteca: per
poder disposar de diferents espais va fer
unes separacions amb roba de sac; va comprar roba blava per posar al sostre per tapar
la teulada i la va posar de manera que passés
per sobre i per sota de les bigues de ferro
laterals que hi havia, fent l'efecte d'unes
onades. A les parets, hi va posar unes tires de
roba de quadres escocesos, i hi va posar un
llum a cada una. També va tallar bótes de vi
per la meitat, que es van utilitzar com a taules, amb unes cadires vermelles al voltant.
Tampoc no hi podia faltar una barra amb tam-

...ja tenien la
discoteca gairebé
a punt, però
necessitaven el
més important en
una discoteca: un
discjòquei que
estigués al dia...

La barra de la discoteca. Darrere la barra hi ha la Paquita, en Joan del Picanyol i una amiga de l'Agustí i la Paquita.
Davant de la barra hi ha l'Agustí.

borets, on a darrere hi van col·locar un mural
fet de rajoles, i finalment l'escenari, perquè
hi poguessin anar conjunts a tocar. Per fer
tota la remodelació, calia també fer les
parets i el terra nous; ho van fer uns paletes
de Barcelona que mentre remodelaven el
local també s'estaven a Can Camps.
El nom de la discoteca fou també idea de l'Agustí, així com el disseny de l'anagrama, on
figuren les lletres C i B, de Club d'en Bas. Van
fer adhesius, sotagots i cendrers amb aquest
anagrama, que també figurava als vidres de
la porta d'entrada i al rètol del damunt junt
amb la paraula DISCOTHEQUE escrita amb
lletres vermelles.
Els dos socis, l'Agustí Sempere i en Miquel
Hervás, ja tenien la discoteca gairebé a punt,
però necessitaven el més important en una
discoteca: un discjòquei que estigués al dia
de tota la música del moment. En Milio del
Martins els va posar en contacte amb la persona ideal, el seu cosí Joan Salavedra, conegut a en Bas com en Joan del Picanyol, un noi
que encara no tenia els vint anys i era molt
bon coneixedor de l'ambient musical de l'època. Cal dir que en Joan s'estrenà al Club
d'en Bas i posteriorment va ser durant molts
anys el discjòquei de la coneguda discoteca
Sansburg d'Olot.
Tot estava a punt per a la inauguració, i el
mateix dia, quan l'Agustí i la seva dona, la
Paquita, venien de Barcelona, van anar deixant propaganda del Club d'en Bas a tots els
pobles per on passaven, des de Sils fins a en
Bas. Per celebrar la inauguració del local va
venir un conjunt de Barcelona a tocar. I a

partir d'aquest dia la discoteca va començar a
funcionar: els dos socis i les seves dones servien a la barra i a les taules, i en Joan posava
la música. El Club d'en Bas era obert cada dissabte a la nit i cada diumenge a la tarda-nit.
Per escalfar el local s'utilitzaven estufes de
butà, que ja les engegaven de bon matí.
L'Agustí i la Paquita continuaven a la fonda
de Can Camps, i en Miquel i la Mercè s'allotjaven a l'Hostal Puigsacalm cada cap de setmana que venien.
En Miquel Hervás era qui es cuidava de la
part musical i comprava els discos, amb l'assessorament d'en Joan Salavedra. I de tant
en tant tocaven conjunts a l'escenari: hi
havien passat els grups que més estaven de
moda a Olot en aquella època, que la situem
a finals dels anys seixanta, principis dels
setanta. Alguns d'aquests grups eren els
Corbs Negres, els Buitres i Aquàrium. Els
clients seien a les taules o ballaven a la pista.
Hi anaven clients de tota la comarca; de fet
era l'única discoteca que hi havia. I uns
clients molt anecdòtics eren la parella de
guàrdia civils que estaven de guàrdia quan la
discoteca era oberta, que entraven sempre

El cendrer i sotagots amb el logotip del Club d'en Bas.
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...El nom de la
discoteca fou
també idea de
l'Agustí, igual com
el disseny de
l'anagrama, on hi
figuren les lletres
C i B,
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El Club d'en Bas, la primera discoteca de la Garrotxa

LP de Rare Earth, amb Get Ready de 21 minuts de durada a 33 RPM,
i altres discos de la col·lecció d'en Joan Salavedra.

...en Joan s'estrenà
al Club d'en Bas i
posteriorment va
ser durant molts
anys el discjòquei
de la coneguda
discoteca
Sansburg d'Olot.

Entrades i invitacions del Club d'en Bas.

que podien al Club d'en Bas, s'hi estaven una
estona i tornaven a marxar. Si algun cap de
setmana no hi havia ni en Miquel ni l'Agustí,
la discoteca la portaven en Joan Salavedra i
la seva dona, la Rosa Figols, aleshores la
seva xicota. En Joan Salavedra recorda que
un dels discos que posava més aleshores era
Get Ready, de Rare Earth, ja que hi havia una
sola cançó que ocupava tota una cara del
disc; concretament durava vint-i-un minuts i
trenta segons. Llavors tenia temps d'anar a
servir durant tota la cançó. En aquella època
també estaven de moda discos de Pink, de
Manfred Mann's Earth Band, i altres àlbums
de grups de moda del moment: Canned Heat,
Jethro Tull... En fi, música disco, música rock i

evidentment també Beatles i Rolling Stones.
L'Agustí i la Paquita van deixar la discoteca ja
que tenien un fill petit, en Jordi, i van continuar en Miquel Hervás i la Mercè durant poc
temps més, fins que van tancar. Això va
donar peu a obrir el Sansburg a Olot, que s'inaugurà l'any 1971, poc després que tanqués
el Club d'en Bas.
I aquí acaba la història del Club d'en Bas, la
història d'una petita discoteca en un petit
poble de la Garrotxa, que no durà gaire més
de dos anys, però que tingué el mèrit de ser
la primera discoteca de la nostra comarca.
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...Alguns
d'aquests grups
eren els Corbs
Negres, els Buitres
i Aquàrium.
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La Paquita i uns amics de Barcelona davant de la discoteca.

Agraïments: Família Sempere i família Salavedra.

Laia Martí

VII Trobada de Gegants a en Bas

...Enguany hi
participaran
parelles de
gegants i
faràndula d'arreu
de la comarca de
la Garrotxa i
d'Osona.

E

l proper diumenge dia 19 d'abril al matí
tindrà lloc la propera trobada de gegants a
Sant Esteve d'en Bas. Ja és el setè any consecutiu que se celebra, amb molt d'èxit
aquesta trobada. Enguany hi participaran
parelles de gegants i faràndula d'arreu de
la comarca de la Garrotxa i d'Osona. La trobada començarà amb un esmorzar per
totes les colles participants seguida de la
plantada de gegants al Parc de l'Estació.

Seguidament, a les 11 del matí, hi haurà la
cercavila pels carrers del poble, on els
gegants i la faràndula aniran acompanyats
per grups de timbalers i grallers, entre ells
els Tambassats d'en Bas i els Tamboketes
dels Hostalets. Pels volts de la una s'arribarà altra vegada al Parc de l'Estació, on es
farà la ballada conjunta i l'entrega d'obsequis a les colles participants, que aquest
any seran a la vora de vint.

Imatge del cartell i els imans commemoratius de la Trobada de Gegants 2015.
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l'estació, on es
farà la ballada
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L’Alfred Sargatal ens ha deixat
Moltes persones que conviuen amb nosaltres mostren la
seva trajectòria vital i cultural d’una manera humil. En una
paraula, no volen cridar l’atenció. Qui tenia aquestes qualitats era l’Alfred Sargatal, que ens va deixar el 7 de novembre
de 2014. Era un gran traductor, professor, crític i poeta. Cada
una d’aquestes quatre facetes era suficient per donar-li gran
renom i tenir-lo present en el nostre record.

P
...vaig descobrir
que li interessaven
vertaderament les
coses del poble.
Parlàrem moltes
vegades, no
només del poble,
sinó també de
poesia.
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...L’Alfred Sargatal
vingué al món al
Molí de l’Aubert,
l’any 1948. Anà a
escola als
Hostalets i va ser
escolà amb
mossèn Lluís.
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arlar de la vida i l’obra de l’Alfred se’m fa difícil,
ja que va ser un treballador incansable, cosa
que fa que el seu currículum sigui molt extens.
La mort el va sorprendre quan havia acabat de
traduir Poemes 1925-1939 de T. S. Eliot, el gran
poeta, escriptor, dramaturg i professor universitari britànic d’origen nord-americà que a l’any
1948 obtingué el Premi Nobel de Literatura.
L’Alfred estava molt il·lusionat en l’edició d’aquesta obra que publicava Adesiara i que malauradament no podrà veure realitzada.
Fa molt de temps que vaig conèixer l’Alfred. La
trobada tingué lloc davant del llavors Bar d’en
Bas. Va preguntar-me diverses coses del poble
que ell no entenia. Jo, cregut que era un de tants
domingueros que sabien ben poc de casa nostra, vaig començar a explicar-li coses. Potser em
vaig excedir. Ell em va dir que el que deia ja ho
sabia, ja que era fill dels Hostalets. Vaig quedarme ben parat; però vaig descobrir que li interessaven vertaderament les coses del poble. Parlàrem moltes vegades, no només del poble, sinó
també de poesia. Però mai d’ell, potser per la
seva modèstia.
Gràcies a les nostres converses em va fer conèixer poetes, per a mi bastant desconeguts: Josep
Maria de Garganta, de Sant Feliu de Pallerols;
també el poeta menorquí Blai Bonet, de qui em va
regalar un llibre; també m’ajudà a valorar molt
més Joan Vinyoli, de qui l’Alfred era gran admirador.
El número 103 de la revista PUIGSACALM (2009) ens
oferia un bellíssim article de Sargatal: “La por del
racó del Grau”.
L’Alfred Sargatal vingué al món al Molí de l’Aubert, l’any 1948. Anà a escola als Hostalets i va
ser escolà amb mossèn Lluís. Conta que un dia,
fent camí amb el mossèn, aquest li va explicar la
llegenda de “La por del Racó del Grau”. La narració el va impressionar. Passaren els anys..., i
quina va ser la seva alegria i sorpresa quan la va
trobar publicada en un llibre de rondalles gironines i valencianes. Era un recull de mossèn
Lluís G. Constants, de Banyoles.
Un dia l’Alfred em contava que la manca d’espai
l’obligà a desprendre’s de més de dos mil llibres

que foren oferts gratuïtament al nostre consistori. Per la causa que fos, finalment els llibres
anaren a parar a la magnífica Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Pallerols.
Quan tenia 15 anys va guanyar el Premi Màrius
Torres de poesia a Lleida (1964); el 1966 obtingué el Premi de Poesia Joan Casulà, a Olot. El

CANTARÉ
Cantaré el camp
i els qui el treballen.
Cantaré el pa
posat a taula.
Cantaré el vi
que dóna força.
Cantaré els fruit
d’aquesta terra.
Cantaré l’home
que hi deixa els ossos.
Cantaré per
la dignitat.
Extret del llibre Les Espigues.

1977, el “Crida als escriptors joves”, de Serra
d’Or.
El 1965 es traslladà a Barcelona i va completar
els estudis de Batxillerat i els universitaris que
compaginava amb les feines de correcció, traducció i redacció a editorials com Edicions 62,
Laia, Bruguera... També va col·laborar en diverses revistes i periòdics: Canigó, Serra d’Or, El
País; i també a l’olotí Plafó, per citar-ne alguns.
Podem dir que va dedicar tota la vida a la literatura, però va ser molt exigent amb si mateix i es
resistia molt a publicar cosa pròpia, ja que deia:
“Per què dir el que algú ja ha dit millor que tu?”,
una prova més de la seva exigència i humilitat.
Els seus estudis es veieren coronats amb títols
acadèmics. Voldríem destacar el First Certificate
in English, (1976), títol de Llicenciat en filosofia i

...La seva obra
com a traductor és
extensíssima i
podríem dir avui
que la més
important. En
formen part una
pila de llibres,
a més del citat
T. S. Eliot...

lletres (1978), el diploma de Mestre de Català el
1979 i des del 1980 fou catedràtic d’institut de
llengua i literatura catalanes.
L’any 1979 ingressà a la plantilla de l’Editorial
Seix Barral. Mentrestant feia classes de català
per a Òmnium Cultural i l’Institut de Batxillerat
Menéndez i Pelayo.
A partir de 1980 i fins al 2008, que es va jubilar,
va compaginar l’editorial amb la feina de professor de secundària; primer a Molins de Rei, després al Barri de Can Tunis i finalment a l’Institut
Ernest Lluch.
La seva obra com a traductor és extensíssima i
podríem dir avui que la més important. En formen part una pila de llibres, a més del citat T. S.
Eliot –Dimecres de Cendra i Poemes d’Ariel—
també obres de Henry James, Alfred Jarry, Albert
Cohen…
Formà part de molts jurats literaris, i realitzà,
també, una gran quantitat de conferències. El
dia 5 d’agost del 2006 a la població veïna de

RETORN AL POBLE
DELS MEUS MORTS

...La seva partença
ens ha deixat un
buit, però el seu
record i la seva
obra són un gran
llegat que ens ha
deixat...

Avui retorno sol, amb la roba esquinçada,
al poble dels meus Morts recordats.
Als carrers hi ha un silenci estès,
com si el poble vetllés un mort.
Entre homes sorruts i callats
els meus lents passos ressonen
com el plor llarg i dolorós d’un infant.
Tota la gent del poble llueix
el seu vestit negre i polit.
Ara algú s’adona de mi, foraster,
amic d’altre temps, brut, avergonyit,
amb les robes desfetes pel món.
Tothom ja amb el dit m’assenyala
i, com lladrucs de gos
que tem la basarda de la nit,
aviat puc fortament sentir la fosca,
sarcàstica rialla d’odi dels antics amics.
El poble dels meus Morts vestit de dol
s’ha rigut de mi, antic amic,
perquè retornava nafrat i brut,
i no com ells, amb el vestit negre.
Extret del llibre La fosca compartida.

Sant Feliu de Pallerols, presentà el llibre del professor Carles Bastons: Joan Maragall i Miguel de
Unamuno una amistat paradigmàtica. Durant
dos anys va ser secretari de l’Ateneu Barcelonès, lloc que visitava assíduament, fins a l’últim
dia de la seva vida. Cal dir que era molt estimat
per tothom. La malaltia li va jugar una mala passada a les escales de l’entitat. Va tenir una terrible caiguda que li causà la mort poc després.
El 28 de juny del 2008 l’Associació “Amics de les
Lletres Garrotxines” li va retre un emotiu homenatge que tingué lloc al Restaurant Puigsacalm
del nostre municipi.
De la producció poètica del nostre personatge
voldria destacar Escrits en el fang (1965), Fosca
compartida i Les espigues, poemes per a ser
entonats.
Durant l’any Teixidor, el cantant olotí Joan Josep
Mayans va oferir un recital de poemes musicats
per ell, del poeta olotí i d’E. Cummings, traduïts
per Sargatal.
Em plau dir que hi ha el projecte que a finals
d’any surti publicat un llibre de poemes seus, en
el qual diversos personatges hi tindran petites
col·laboracions.
No puc deixar de referir-me que un dia, a la font
de la plaça d’en Bas, fèiem una reunió –l’Associació de Veïns– i l’Alfred i la Lluïsa, que en són
socis,vingueren amb un enorme tortell. Tots els
assistents el vam tastar i els vam agrair moltíssim el detall.
Com són les coses. L’última vegada que vaig
trobar l’Alfred fou en el mateix lloc on el vaig
conèixer. Estàvem parlant ell, la Lluïsa i jo. Dissortadament la xerrada va ser molt curta, ja que
vingué el seu germà de Sant Privat i marxaren
tots tres. Mai m’hauria passat pel cap que ja no
el veuria més.
La seva partença ens ha deixat un buit, però el
seu record i la seva obra són un gran llegat que
ens ha deixat aquest fill del nostre municipi que
s’obrí camí a la capital del Principat i que no
oblidà mai la terra que el va veure néixer.
Miquel Garcia Gelis
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El que queda del Molí
de l'Aubert.
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Què hi fa una alzina surera a la Brugada?

...L’alzina surera
pot rebre també el
nom d’aulina
surera, surera i
suro. El seu nom,
és clar, prové de la
seva escorça
gruixuda i
suberosa...

A
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...el catàleg
d’arbres
monumentals de
la Generalitat de
Catalunya, ens
adonem que les
grans sureres, a
les comarques
gironines, es
troben a l’Alt
Empordà i a la
Selva,...
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la masia de la Brugada, ben a prop de
Sant Esteve d’en Bas, es troba un exemplar
monumental d’alzina surera. Es tracta
d’una alzina que té una altura aproximada
de 20 metres. Aquesta altura és la que la
literatura científica atribueix com a màxim a
aquesta espècie. L’alzina surera pot rebre
també el nom d’aulina surera, surera i suro.
El seu nom, és clar, prové de la seva escorça
gruixuda i suberosa, que s’aprofita per a
usos diversos.
Ens preguntem per què hi ha una surera a la
Brugada. Es tracta d’una espècie que necessita solell i sòls àcids, i que no suporta temperatures hivernals excessivament baixes,
requerint hiverns més suaus i humits que
l’alzina. No aguanta bé la neu, que trenca les
seves branques, com va passar a la Brugada
a causa de la nevada de l’any 2006. És per
tot això que la seva distribució a Catalunya
queda limitada a les comarques de l’Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el
Vallès Oriental. La Vall d’en Bas no reuneix
aquestes característiques ni forma part de

les comarques esmentades. Sabem, a més,
que hi ha molt poques alzines sureres a la
Vall. Se’n coneix un petit grup darrere can
Mestrehumà, a can Casic de la Badia. Justament a causa de la seva excepcionalitat, el
lloc es coneix amb el nom del Prat de l’Alzina
Surera. De ben segur que n’hi deu haver
d’altres, però són molt escasses. Si consultem el catàleg d’arbres monumentals de la
Generalitat de Catalunya, ens adonem que
les grans sureres, a les comarques gironines, es troben a l’Alt Empordà i a la Selva, on
troben les condicions que els són favorables.
Mirarem d’imaginar per què ha crescut
aquesta alzina en aquest lloc. És un fet
reconegut que la Brugada compta amb un
microclima especial a la Vall d’en Bas. Es
troba arrecerada, totalment a solell, i
compta amb més hores de sol que altres
llocs propers. Aquest fet ha d’haver ajudat,
sens dubte, que aquest exempler prosperés. En aquest sentit, podríem dir que la
presència i l’èxit d’aquest arbre ens indica i

...la presència i
l’èxit d’aquest
arbre ens indica i
ens confirma quina
mena de
microclima es
dóna a la
Brugada...
arribar d’alguna manera? Potser transportada per un gaig? Tampoc sabem l’edat de
la surera. En Lluís de la Brugada, que té
complerts els 70 anys, explica que, a la
seva infantesa, el tronc de l’alzina tenia un
gruix d’uns tres o quatre dits. Seria, per
tant, una alzina molt jove. Tot i que no té la
informació que algú la plantés, sí que
recorda que el seu pare la cuidava, respectant un rodal al voltant de l’arbre. Sens
dubte aquest factor la va ajudar a créixer.
Tot i això no tenim coneixement que el seu
suro hagi estat mai explotat. Encara ara
creix pels voltants l’herba tarongina, molt
apreciada en herboristeria, talment com en
la infància d’en Lluís.
Actualment, aquesta alzina surera queda
centrada al final del camí nou de til·lers que
porta a la Brugada, i dóna la benvinguda al
visitant, en una posició central entre la
cabana renovada i la casa nova. Encara que
no podem explicar perfectament per què ha
aconseguit créixer, i no en sabem ni l’origen
ni l’edat, els temps l’han reconeguda com
un dels arbres més bonics de la contrada.
Llarga vida a la surera de la Brugada.
Margarita Parés i Rifà
La Brugada, 29 de novembre de 2014
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...i no en sabem ni
l’origen ni l’edat,
els temps l’han
reconeguda com
un dels arbres més
bonics de la
contrada.

ens confirma quina mena de microclima es
dóna a la Brugada.
Però el sòl àcid és un requeriment important per a les sureres i, tot i això, coneixem
altres exemplars de grans sureres a tocar
d’una masia a la Garrotxa i a Osona. Per
molt que fos un arbre desitjat pel suro,
havia de trobar unes mínimes condicions
per tirar endavant. El fet és que l’àrea del
voltant de les cases i les cabanes de pagès
ha estat des de fa segles intensament freqüentada pel bestiar i per les persones.
Vaques, ovelles, porcs i gallines hi pasturaven i hi passaven a tota hora. Això comporta una aportació d’excrements important i continuada, i la matèria orgànica tendeix a acidificar els sòls, especialment els
fems de vaca. És possible que aquest sigui
el nostre cas. Qui sap si al costat de la
cabana vella, al marge de l’alzina surera, hi
havia hagut un femer? Per tant, un clima i
un sòl mínimament favorables, juntament
amb el fet que l’altitud de la Brugada és
l’adequada a l’espècie, poden haver propiciat l’èxit d’aquest exemplar de surera a
l’indret.
Fins aquí ens hem preguntat com és que ha
crescut la surera, però, ens hauríem de
demanar, també, com hi ha arribat. Algú la
va plantar per obtenir suro? Una gla hi va
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La LLETISSONADA dels Clivillers i el camí del Pas dels Burros

RECORREGUT: Sant Esteve d’en Bas • Sant Quintí • Les Comelles • Riera de
Joanetes • Ermita de Sant Mateu • Camí dels Clivillers • Camí del Pas dels
Burros • Puig Corneli • Santa Margdalena • Les Olletes • Fontanils • Sobiràs •
La Serra d’Avall • Borina • Sant Esteve d’en Bas.

S
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... Sant Quintí
d'en Bas. Aquesta
església en
l'època medieval
pertanyia a la
jurisdicció de
Santa Maria de
Besalú...
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ortirem d’en Bas i anirem cap a la Pomareda, d’aquí anirem direcció nord fins a l’ermita de Sant Quintí d'en Bas. Aquesta
església en l'època medieval pertanyia a la
jurisdicció de Santa Maria de Besalú, i va
arribar a ser parròquia, tot i que era la més
petita del vescomtat d’en Bas: només tenia
una sola casa, la del Mercadal, precisament
cap on ens dirigim tot seguit.
Un cop visitada l’ermita, agafarem el camí
que marxa pel mig dels camps en direcció
cap a ponent per trobar la carretera que
porta a la casa del Mercadal. La voltarem
pel davant i anirem a trobar un petit pont
que creuarem. De seguida agafarem un
camí que ressegueix el petit rec (estem
sobre el GR 2, senyals de pintura vermella i
blanca) i que ens portarà a la casa de les
Comelles. Aquesta masoveria avui és una
prestigiosa casa de turisme rural.
Deixarem el GR i voltarem la casa per la
cara de llevant. Arribarem a la casa de la
Verneda i sortirem a la carretera que puja a
la casa de la Vila. Pel darrere d’aquesta
casa i al costat d'una cabana, agafarem el

camí de Joanetes (senyals de pintura
groga) fins a la riera de Joanetes.
Aquí anirem per la pista que ressegueix la
riera (direcció ponent, dins de la riera tenim
la gorga dels Escurçons) fins a trobar un
camí que ens hi endinsa (té una fita de
pedres). La creuarem i seguirem el camí
que puja a les cases de can Nofric i dels
Goigs.
Una mica abans d’aquestes cases, seguirem el camí que va a la casa de can Picó,
aquí tornem a baixar a la riera. La travessarem i seguirem el camí que puja a llevant
fins a trobar una cruïlla. En aquest punt anirem pel camí que creua el rec del Clot de
Saliguer i sortirem a un prat.
El creurem tot en direcció a ponent, cap al
nord veurem la casa de la Famada i a sota,
el molí del mateix nom. Aquí agafarem una
pista que té una tanca fins a trobar una
cruïlla. Ara resseguirem la tanca de ferro
fins a tocar del Clot de cal Sec on tenim un
gran roure centenari.
Continuarem per aquest camí al costat de
la tanca. Creurem l’esmentat clot i arriba-

...Deixarem la
pista que marxa
en direcció cap a la
riera de Joanetes i
agafarem un rastre
que marxa pujant
fortament...

Sant Quintí i el massís del Puigsacalm.

rem a un petit prat on tenim la sortida
d'emergència dels túnels de Bracons i el
gran edifici de ventilació. El voltarem pel
darrere, on tenim un rastre de camí amb
senyals de pintura blanca que ens pujarà a
l'ermita de Sant Mateu.
Hi ha constància, al segle XII, de l’existència d’un altar dedicat a sant Mateu, però
se’n desconeix la ubicació. Al segle XVII,
mossèn Joan Francesc Bosch va ordenar
construir la capella en el lloc actual.
Deixarem la pista que marxa en direcció
cap a la riera de Joanetes i agafarem un
caminot que de seguida s’enfila fortament
cap a ponent fins a trobar una pista, la
seguirem i ens portarà al damunt del salt
del Roure.
Creuarem la riera i agafarem el camí que
puja a trobar la carretera de Bracons just al
davant de can Vernera. Seguirem carretera
amunt, fins pocs metres abans de la cruïlla
que porta a la casa de cal Sant Pare.

Ermita de Sant Mateu.

En aquest punt tenim el primer control amb
avituallement. D’aquí creuarem la carretera
i agafarem un rastre de camí que puja cap
al nord-est a trobar una pista forestal,
creuarem aquesta la pista i agafarem un
nou camí que puja pel caire que ens conectaria amb els desnivells que baixen dels Clivillers i el Puigsacalm, d’aquí, en direcció al
nord-oest, anirem a trobar les restes de la
casa de can Borredà.
Anirem un petit tram per la vella pista que
surt per la cara de ponent. La deixarem i
agafarem un camí recent estassat pels
estassadors del GECA. Aquest camí ens
portarà fins a trobar el camí dels Clivillers.
Ara seguirem pujant per forts desnivells pel
camí dels Clivillers fins a enllaçar amb el
camí del Pas dels Burros que travessa tot el
massís del Puigsacalm des del coll de Joanetes fins al dels Clivillers, el seguirem en
direcció est fins a l’esmentat coll de Joanetes. Aquest tram de camí que va força de
planer és molt bonic perquè transcorre a
pocs metres per dessota el Puigsacalm i té
punt panoràmics que ens permeten gaudir
de vistes espectaculars sobre la Vall d’en
Bas, les cingleres dels Llancers, Cabrera,
Aiats, les valls del Brugent, la vall d’Olot i la
seva zona volcànica i més enllà fins i tot la
badia de Roses.
El Pas dels Burros està situat en un punt
del camí que hi ha no massa lluny just
abans del coll de Joanetes, el podreu
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...Sortirem en un
petit prat on
tenim la sortida
d'emergència dels
túnels de Bracons i
el gran edifici de
ventilació. El
voltarem pel
darrere...
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...Seguirem pujant
pel camí dels
Clivillers fins a
arribar a dalt, on
trobem el camí del
Pas dels Burros...
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...La baixada la
farem per la cara
de llevant, primer
fins a la casa de
les antenes i
després a l'ermita
de Santa
Magdalena del
Mont.
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Cadena del Pas dels Burros.

reconèixer perquè hi veureu una cadena
muntada com un passamà que us ajudarà a
recórrer els escassos cinquanta metres que
transcorren per damunt la roca nua, el
GECA, a més, hi ha instal·lat uns socs aprofitant unes estaques metàl·liques que ja hi
ha clavades al terra des de fa molt temps.
S’explica que antigament, a prop de Santa
Magdalena, a la Coma Mitjana, s’hi conreaven patates de llavor. Ja és prou conegut
que la llavor de la patata, si és d’alçada,
dóna molt rendiment a les terres planes, ja
que aquestes llavors les treien en sarrions
carregats damunt matxos i burros pel costat de Sant Privat, pel camí dit precisament
dels Matxos i cap a la banda més meridional, per aquest punt, i seguint justament el
camí del Pas dels Burros i més endavant pel
camí dels Clivillers.
Perquè els burros hi poguessin transitar, hi
havia uns socs recoberts de gleves i terra,
que conformaven un espai planer entre la
roca i el buit del cingle. Les estaques que
encara hi veiem en donen fe.
Des del coll de Joenetes seguirem per un
bon camí ascendent que va voltant el perímetre de les cingleres de Santa Magdalena
i el puig Corneli. Aquest puig amb els seus
1.365m és ara el nostre objectiu.
Des d’aquí, veurem a prop la gran estrella
dels reis que cada anys il·lusiona a petits i
grans. Cal recordar que aquesta estrella
dels reis és la més gran del món. Es troba
inscrita en el llibre dels Rècords Guinness i
té 490 bombetes.
El cim del puig Corneli és el punt més alt de

la caminada: amb molt bones vistes sobre
la Vall d'en Bas i del Pirineu més Oriental.
En el llibret de la caminada, el company
Quim Agustí ens fa una descripció extensa
d'aquest mirador.
La baixada la farem per la cara de llevant,
directes cap a l'ermita de Santa Magdalena
del Mont.
La primera notícia de Santa Magdalena
data del 998, hi ha constància que fou un
priorat. L’església conserva algun element
del primitiu edifici romànic, però fou modificada al segle XVIII.
Al costat de la capella, on havia estat l’antiga masoveria, s'hi troba el Refugi “Emili
Triadú”, depenent de l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas, amb capacitat per a 25 persones.
Al costat hi ha una part lliure de tres llits.
Aquí tenim el segon control on es donarà
l'esmorzar. Després de gaudir del merescut
esmorzar, seguirem per la pista que marxa
a ponent, passarem a prop de la font de
Santa Magdalena i de seguida anirem fins
a trobar la cruïlla d'on surt el camí que
baixa a les Olletes.
Tot baixant trobarem el Roc de la Trona del
Llop i més avall la cova que es va excavar el
1885 directament a la roca per a fer-hi l’ermita troglodítica: el petit Santuari de la
Mare de Déu de les Olletes. El nom de les

Camí estassat.

...Passem per sota
del viaducte,
creuem la
carretera de
Joanetes i arribem
a la casa de can
Borina.

Cartografia Editorial Alpina, mapa
Vall d'en Bas - les Preses o també
el del Puigsacalm.

La vall de Joanetes i en Bas al fons.

Olletes prové, segons la llegenda, pel fet
que la imatge fou trobada dins una de les
moltes cavitats en forma d’olla que hi ha en
els cingles propers. La tradició diu que, al
segle XVI, els monjos de Sant Corneli, en
abandonar el priorat, van amagar-hi la
imatge de la Verge.
Ara continuarem uns metres avall fins a trobar un camí que ens menarà cap a l’est de
forma decidida i així deixarem el que davalla fins a Sant Privat.
El camí que hem pres ens portarà, en poca
estona, fins a la masia enrunada de Fontanils, quasi tota l’estona anirem per un bosc
de faig molt espès i de bon caminar. Arribats
a Fontanils hi trobarem el tercer control.
Visitarem els seus faigs centenaris i la seva
Font, situada a sota de la casa per la cara
de ponent.
Des d’aquí agafarem un camí que ens
menarà a una pista i després per un altre
camí arribarem a la casa també enrunada
del Sobiràs.
Pocs metres abans d'arribar a la casa trobem les restes de la seva Font (no té aigua).
Davant de la casa trobem les restes d'un
petit pou. Aquest tipus de pous, que hi
havia en moltes cases de pagès, tenien una
doble finalitat: servir per emmagatzemar
aigua durant l'any, i a la tardor, servir per
posar en remull els aglans de les alzines i
dels roures per poder donar-los als animals.
Per sota de la casa i per la cara de llevant,
al costat d'un monumental llorer, surt el
camí que seguirem. Una mica més avall, el
camí passa pel costat de la Font Eixuta,

però encara s’hi pot veure les restes del
seu safareig.
El camí ens baixarà a trobar un rec normalment eixut. El creuarem i seguirem el camí
que ens porta a trobar una pista forestal. La
seguirem i anirem a la casa del Bosquet, on
continuarem per la pista que ens baixa a
trobar la casa de can Portella.
Passarem pel costat de les cases de can
Serra i la Serra d’avall. Ara anirem cap al
Rourell on tenim el quart control.
Passem pel davant i anem a trobar la pista
asfaltada. La seguirem tot passant pel costat de les cases de cal Farro i ca l'Angeleta.
Passem per sota del viaducte de la carreterea dels túnels de Bracons, creuem la carretera de Joanetes i arribem a la casa de can
Borina. A can Borina, durant l'aiguat de
l'any 1940, estaven ampliant la casa i l'aigua se'ls va emportar les bigues de fusta
per deixar-les uns quants quilòmetres
enllà, enmig del pla de les Preses.
Continuarem fins a la casa de can Cases i la
de can Grevolosa, on agafem un camí
enmig dels camps que ens porta a tocar el
Fluvià.
Ja veiem el poble de Sant Esteve molt a
prop. Passem pel pont del Castellnou a
tocar de l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, avui convertit en alberg municipal.
Creuarem la carrera general i agafarem el
carril bici que ens portarà al parc de l'Estació de Sant Esteve d'en Bas d’on havíem
sortit a punta de dia ja fa unes quantes
hores.
Jordi Freixas i Pere Gelis
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...a la casa de
Fontanills, on
tindrem el tercer
control. Visitarem
els seus faigs
centenaris
i la seva Font...
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El personatge: ELS SOCIS DEL CASAL DE LA GENT GRAN
En aquest número de la revista PUIGSACALM, el personatge que hem escollit és especial. No parlem d’una persona en concret, sinó d’un col·lectiu que no es volen quedar
els últims pel fet de ser els més grans.
EL CASAL DE LA GENT GRAN “VÍDUA FRANCESC VILA” DE SANT ESTEVE D’EN BAS
Són la veu de l’experiència del nostre poble i, com a tal, reivindiquen un local digne i
unes infraestructures que responguin a les inquietuds de la seva edat.
La il·lusió dipositada a l’hora d’organitzar activitats i sortides faran que, aquí i ara, la
seva veu es faci sentir.
Amb els membres de la junta del Casal de la Gent Gran parlarem dels inicis de la llar,
els canvis de local, les diferents activitats que realitzen al llarg de l’any i, sobretot, les
millores que voldrien al seu poble, al nostre poble.
Assumpció Roset Graells, vídua
de Francesc Vila.

...Assumpció Roset
Graells, vídua de
Francesc Vila, va
viure al Ventós
acollida per la
família que vivia
allà i criada amb
els dos fills
naturals...
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...L’estimació que
tenia al nostre
poble va fer que
donés diners per a
la construcció de
la llar d’avis a
l’horta de les
Monges...
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Una bonica història d’amor origen del casal i
del seu nom…
Assumpció Roset Graells, vídua de Francesc
Vila, va viure al Ventós acollida per la família
que vivia allà i criada amb els dos fills naturals del matrimoni. La misèria del Ventós era
evident en aquella època i l’Assumpció va
tenir sort dels masovers de la Cau. En Ramon
i l’Anna li donaven de menjar i això feia que
la petita passés molt de temps amb ells.
Els senyors Llach, amos de la Cau, van decidir agafar-la de minyona. Primerament als
estius a la casa pairal, però després se l’emportaren cap a Girona.
La seva estada a Girona es va acabar quan la
família Vila, que vivia a Arenys de Mar, va
reclamar els seus serveis. L’estada en aquest
poble es va convertir en un infern quan la
família s’adonà que el seu fill se n’havia enamorat. Davant l’amenaça de la matriarca, ella
decidí marxar cap a Barcelona.
Però la història d’amor era molt forta i el jove,
d’amagat dels seus pares, anava a visitar-la a
la capital. Sospitant d’aquests viatges, la
família Vila va fer espiar la noia. Confirmades
les sospites, i davant l’amenaça de desheretar-lo, l’Assumpció decidí perdre el contacte
amb en Francisco.
Va decidir tornar a Sant Esteve d’en Bas per
fer d’encarregada a la fàbrica tèxtil el Crid
(ubicada, actualment, a la casa on viu en
Tonet).
Les amistats que l’Assumpció havia fet a
Arenys no les va perdre. Així que un dia va
decidir visitar-les i, un cop allà, preguntà a
una amiga què se n’havia fet d’en Francisco
Vila. Li van comentar que estava molt desmillorat. El va anar a trobar. La flama no s’havia
apagat i, com li va manar el cor, l’Assumpció
marxà cap a Arenys per casar-se amb ell.
L’estimació que tenia al nostre poble va fer

que donés diners per a la construcció de la
llar d’avis a l’horta de les Monges i per la
compra d’un billar.
Així doncs, el local es va inaugurar l’any 1988
al pati de l’Ajuntament. A l’acte van assistir
l’expresident de la Generalitat, el senyor
Jordi Pujol; el president de la Diputació de
Girona d’aquella època, el senyor Arcadi
Calzada, i acompanyats per l’alcalde del
moment, Daniel Bosch.
La constitució de la primera junta va ser el 15
de juny de 1989 i es va escollir com a president Josep Maria Badia fins al març de 1998
que el va rellevar en el càrrec el senyor Josep
Torras Gelis.
Fins al primer de gener de 2005 es va anomenar Casal d’Avis però, a partir de la data
esmentada i per desig de la consellera de
Benestar Social i Família, passà a dir-se Casal
de la Gent Gran.
Ens podeu explicar com era aquest nou local
seu del Casal d’Avis?
El local que vam inaugurar tenia bar, billar,
taules i cadires. Tot i que tenia un espai ampli
i ben situat i amb les condicions que exigeix
una llar d’avis, la dificultat per poder pujar
fins a l’Ajuntament d’alguns dels seus socis
va fer que es demanés un trasllat, l’any 2007,
a la part baixa del poble, així a la majoria els
seria més fàcil.
Per tal de poder dur a terme el vostre objectiu, vàreu decidir fer una recollida de signatures. El trasllat va ser una realitat immediata?
Sí, vam decidir recollir firmes per tal de presentar la nostra proposta de trasllat a
l’Ajuntament. Es van obtenir 309 signatures
vàlides, però això no va ser suficient perquè
el trasllat no es va fer efectiu fins al cap de
quatre anys. El 25 d’agost de 2011 el nostre
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Any 1988. Tots els membres de la llar d’avis, al pati de l’Ajuntament, el dia de la seva inauguració.

...No necessitem
un espai molt gran
però, ara i aquí, no
podem presentar a
ningú. No podem
fer xerrades ni
reunions com
fèiem abans...

...tots els pobles,
fins i tot
Argelaguer i
Tortellà tenen un
local adequat per
al Casal de la
Gent Gran.
Nosaltres no !

L’espai que els van destinar és reduït. Tenen
us despatx petit i una sala amb una taula i
unes 15 cadires mal comptades. Aquest era el
local que imaginàveu com a seu del Casal de
la Gent Gran?
Evidentment que no, ens fa falta un local per
a poder fer les nostres coses. No necessitem
un espai molt gran però, ara i aquí, no podem
presentar a ningú. No podem fer xerrades ni
reunions com fèiem abans perquè no tenim
cap sala adequada per fer-ho. Sempre hem
d’acabar anant a la sala annexa del pavelló;
però allà no és la llar.
Quan vam arribar aquí el local era vell i atrotinat. Gràcies a l’ajuda d’uns quants homes i
dones el vam pintar i netejar per deixar-lo en
condicions. El terra feia pena i misèria, i vam
estar 7 dies fregant i rascant per poder fer-lo
net.
Imagineu-vos, per un moment, que teniu una
vareta màgica i podeu transformar aquest
local en un de nou. Com seria?
Hauria de tenir, evidentment, el seu bar. Un
espai on homes i dones poguessin estar una
estona agradable junts. El bar és a dalt, els
lavabos, a baix i el casal, en un lloc reduït
sense cap mena d’ordre. Mireu tots els
pobles, fins i tot Argelaguer i Tortellà tenen

El dia de la inauguració de la Llar d’Avis amb l’expresident, el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol; el
senyor Arcadi Calzada, president de la Diputació de
Girona, i l’exalcalde de la Vall d’en Bas, Daniel Bosch.

un local adequat per al Casal de la Gent Gran.
Nosaltres no!
Voldríem, sense anar més lluny, un com el de
Sant Privat. No volem fer cap comparació i
ofendre els pobles veïns; ens alegrem de tot
cor que ells tinguin el seu espai, però ens dol
no tenir-lo nosaltres.

Primera pàgina del llibre d’actes.

I si poguéssiu demanar quelcom més per als
avis, què seria?
Fa falta un centre de dia. La població envelleix ràpidament i cada vegada som més. El
jovent treballa i no pot tenir cura dels avis. És
una vergonya no tenir centre de dia i veure
que un somni per a nosaltres s’està deteriorant per moments. Perquè es deixa fer malbé
una cosa tan necessària en un poble.
Econòmicament, com subsisteix el Casal de
la Gent Gran d’en Bas?
Els nostres ingressos provenen de les subvencions que rebem de l’Ajuntament de la
Vall, de la Generalitat de Catalunya (ara fa
pocs dies acabem de rebre la subvenció del
2013) i de la Fatec (Federació d’Associacions
de la Gent Gran de Catalunya). Tot i que cada
vegada aquestes ajudes són més petites,
complementem els ingressos amb les quotes
dels 155 socis que tenim actualment. Però,
darrerament, no tenim altes noves, ja que la
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casal es va ubicar a la placeta de la
Parcel·lària, sota el Bar d’en Bas.
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...Ens fa falta
implicació de
l’Ajuntament. Ens
sentim poc
estimats pel fet de
ser grans.
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AGRAÏMENTS:
Sra. Maria Raspau de can Lil
(amiga de l’Assumpció Roset).
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La junta del Casal: Sr. Josep
Torras Gelis, president; Sra. Anna
Alsina Valeri, secretària; Josep
Callao Moiset, tresorer, i els
vocals: Lluís Fàbrega Prat, Pilar
Crosas Serramitjana i Maria Rosa
Siurana Comas.

El grup de jubilades que cada dijous es troben al casal per fer labors.

gent que es jubila se sent jove i no vol apuntar-se al nostre casal.
Però ni l’economia ni la falta d’espai han
desanimat a aquest col·lectiu a fer coses, a
viure i a riure. Expliqueu-nos quines són
aquestes activitats.
Mentre que els homes van cada tarda a jugar
a cartes o al dòmino al bar que tenim a sobre
del nostre local, les dones, els dilluns i dimecres a la tarda, van al pavelló a fer gimnàstica. Elles també es reuneixen els dijous de 4
a 6 per fer labors. El més important és passar
una estona agradable, jugar i poder xerrar de
les nostres coses.
Una vegada a l’any, cap al mes d’abril, el
casal organitza, per tots els seus socis, un
dinar al pavelló. I al mes de maig, tots els qui
ho vulguin, poden venir al que paguem, a coll
de Condreu. Per Nadal, la junta paga una
torronada a tots els socis.
Un cop cada mes no pot faltar una excursió i
un cop l’any un viatge.

POESIA

...Amb idees
fresques i noves,
podríem fer moltes
més coses.

Anna Alsina i Valeri

Un desig: Que la gent jove que es jubila es
faci soci del Casal i, així, ampliar la Junta
Directiva. Amb idees fresques i noves,
podríem fer moltes més coses. També ens
agradaria treballar conjuntament amb altres
associacions del poble i, així, els joves
podrien ajudar als més grans.
Una millora: Acabar el centre de dia. Ja
sabem que la infraestructura és tan gran que
podria acollir gent de tota la comarca. Nosaltres només demanem un trosset perquè la
gent gran de la Vall tingui un lloc per ser cuidat.
Un missatge: Ens fa falta implicació de l’Ajuntament. Ens sentim poc estimats pel fet
de ser grans. Nosaltres tenim molta il·lusió
per fer coses i no les podem fer. No només
per falta de dinars, sinó per falta d’espai.
Alícia Caritg

Quan el vent t’arribi,
no deixis que s’endugui
els teus somnis.
És bo tenir-los desats
al calaix dels hiverns crus
on s’hi gelen els records,
conservant la seva essència.
I quan el vent es torni dolç,
deixa que aplani el vol
damunt la teva casa,
i que entri sense fressa ni temor.

Els Gínjols d'en Bas als Carnavals de Lloret, Olot i St. Joan les Fonts

U
...Aquest ha estat
el dinovè any
consecutiu que els
Gínjols han
preparat carrossa
i comparsa...

n any més els Gínjols d'en Bas han triomfat
durant tres caps de setmana seguits a diferents carnavals de les comarques gironines: Lloret de Mar, Olot i Sant Joan les
Fonts. El tema que presentaven enguany
era "Esclat de vida", que figurava un jardí
ple de vida, on les noies anaven disfressades de flor, amb uns impressionants pètals
a l'esquena, i els nois anaven disfressats
de jardiners. Aquest ha estat el dinovè any
consecutiu que els Gínjols han preparat
carrossa i comparsa per participar als diferents carnavals, i molt merescudament
s'han endut el premi a la millor comparsa al
carnaval d'Olot. Han estat moltes hores
d'esforç i dedicació les que han destinat a
preparar la carrossa, les disfresses i els
balls, però que al final han valgut la pena,
ja que el més important és tot el que han
gaudit al llarg de les tres rues on han participat.
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...s'han endut el
premi a la millor
comparsa al
carnaval d'Olot.
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Diumenge dia 1 de març de 2015

11a Festa GECA mainada i jovent

N
...A poc a poc vam
anar fent camí,
això sí; en ser
conjunta mainada i
jovent, els joves
van haver
de fer algunes
parades més...

ormalment el dia de la festa, els monitors
preparem una activitat diferent a la d’anar a
caminar. Fa tres anys vam fer una cursa d’orientació, en fa dos, unes olimpíades, i l’any
passat, l’excursió de les fonts, però aquest
any l’activitat escollida, ja que de monitors
érem pocs, va ser fer una part del camí ral.
Les excursions que programem des del
GECAmainada i del GECAjovent són vetades als pares, amb això volem promoure
que els petits es relacionin entre ells i respectin els monitors, també volem que els
pares, un cop al mes, puguin estar un diumenge al matí tranquils! Però aquest dia és
diferent, i el dia de la festa els pares, les
mares, els avis... estan convidats a acompanyar-nos a totes les activitats, i aquestes
van anar així.
El diumenge al matí, a primera hora, els 40
participants a l’excursió vam desplaçar-nos
fins a l’Aubert dels Hostalets d’en Bas on vam
deixar els cotxes. A poc a poc vam anar fent
camí, això sí; en ser conjunta mainada i
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El grup a l’esquei del Grau.

jovent, els joves van haver de fer algunes
parades més, però res de l’altre món, ja que
tenim un grup de mainada fort.
Al cap d’una hora i mitja, la gana ja ens feia
córrer i no vam poder esperar arribar a dalt,
que ja a la font de les Marrades estàvem
esmorzant, després que a un li va caure l’entrepà a l’aigua, els més grans esquitxessin
els petits, i volguessin omplir l’abeurador de
pedres, vam poder-los posar en conjunt per
a fer la foto de grup. Acabat el suplici de
l’esmorzar, ens vam enfilar per les marrades. Just a la seva part superior i abans d’encarar l’última part recta i que ens dóna pas a
la casa del Grau, ens hi esperava el trencall
de l’esquei del Grau o també conegut per
l’amagatall dels bandolers, allà els nanos
van flipar una bona estona.
Arribats sobre la casa del Grau, només ens
tocava la baixada i aquest cop va ser per un
dels camins poc freqüentats i que en Sergi
sabia d’una excursió que feia poc que havia
fet. Aquest camí era el del mal pas o del

..que puguin veure
com som els
monitors, uns
joves planers que
ens encanta la
muntanya i que
ens ho passem
molt bé ensenyant
els seus secrets...

Les Fontiques.

tors vam fer una mica de resum de les activitats de l’any 2014, vam explicar alguna
novetat per al 2015 i vam presentar la nova
premonitora, l’Andrea González.
Finalment, i per acabar la festa, es va presentar el DVD de les fotos de les sortides de
l’any 2014 i vam donar els regals a la mainada més constants a les nostres sortides.
Aquest any passat els guanyadors van ser:
pel costat de la mainada, la Maria Barranco
i l’Eva Carbonell, guanyadores amb nou sortides, de les deu que hem fet. La segona va
ser la Núria Bonamaison amb vuit sortides, i
finalment, amb sis sortides i com a tercers
classificats, van ser la Joana Amat, en Ferran
Cortés i en Pere Pujol. I per la part del
jovent, el guanyador indiscutible va ser en
David Garcia amb set, de les nou que hem
fet. El segon va ser l’Eric Sala amb sis sortides i la tercera classificada va ser la Berta
Regueiro amb cinc sortides.
I com cada any, tots els joves participants en
les nostres sortides van rebre del GECA un
obsequi, que és la còpia de fotos del DVD
2014.
La intenció d’aquest acte, d’aquesta festa,
és que els pares ens puguin conèixer una
mica més i sortir de la monotonia de veure’ns una estona al matí abans de la sortida,
i poder intercanviar idees i pensaments i
que puguin veure com som els monitors,
uns joves planers que ens encanta la muntanya i que ens ho passem molt bé ensenyant els seus secrets a la mainada.
Pares, mainada, mares, avis, monitors... us
esperem l’any que ve amb la XII edició!!!
Monitors del GECAmainada i GECAjovent.
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...vam decidir
primer anar a
veure les
Fontiques, un salt
d’aigua just sota
el salt del Grau i
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totalment amagat i
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pujant del Turonell. Només de començar
vam dividir el grup d’un adult per cada quatre mainades, ja que a la primera part hi
havia un fort pendent que acabava just en
una passarel·la de ferro, punt on vam havernos d’agafar al passamà clavat a la pedra
per assegurar-nos peus i mans. Passat
aquest punt problemàtic, vam anar fent
camí avall sense cap més problema. Mitja
hora més tard, ens trobàvem just sota la
Tossa de Pujolriu, on la tardor passada hi va
haver una gran esllavissada i que va tallar
dos camins, el que utilitzàvem nosaltres per
baixar i el que al cap d’una estona ens donaria accés a les Fontiques.
Aquests dos camins, i gràcies a l’esforç dels
companys estassadors del GECA, on van ferhi una magnífica feina reconstruint-los, van
permetre que poguéssim passar sense cap
impediment. Al cap de mitja hora, ens trobàvem al camí que ve del mirador del Petró,
però, en comptes d’anar-hi, vam decidir primer anar a veure les Fontiques, un salt d’aigua just sota el salt del Grau i que es troba
totalment amagat i ple de molsa. Després de
fer-nos-hi una foto, després de tornar a fer
crits a alguns dels joves que començaven a
enfilar-se sobre el pedregar i després de
riure perquè n’hi havia dos que estaven
molls com ànecs deixant caure l’aigua del
salt sobre els seus caps, vam refer els passos fets i ens arribàrem al mirador del Petró;
aquí, en comptes de fer el camí normal cap a
esquerres i que dóna accés als Bertrans,
vam trencar a dretes i vam fer camí fins a la
part superior del salt de l’Olla, llàstima que
el temps ens apressava, perquè la intenció
era de visitar-lo també per sota, però finalment vam desviar-nos cap al camí ral i d’aquí als cotxes.
Arribats a Sant Esteve d’en Bas, vam dirigirnos cap al local annex del pavelló, just allà
els monitors que no ens van poder acompanyar a l’excursió ja tenien el menjar a
punt. I entre la mainada, els pares i els
monitors en un tres i no res vam tenir les
taules parades, i el menjar a taula, amanida,
patates, olives, macarrons, botifarra i xai i
de postres galetes.
La sobretaula es va allargar fins a les quatre
de la tarda, que va ser llavors quan els moni-
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PORTADA DEL PESSEBRE
AL PLA D'AIATS

26

ESMORZAR DE LES MARIES

14 de desembre de 2014 – 67 participants
Horari efectiu: 3,32 h – Horari total: 4,35 h
Itinerari: Cantonigròs, coll de Pallarols, coll de
la Bastida, pla d'Aiats, font Negra i Cantonigròs.
Altura màx: 1.315 m
Altura mín: 930 m
Desnivell acumulat: 440 m
Quilòmetres: 11,972 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

28 de desembre de 2014 – 76 participants
Horari efectiu: 3,46 h – Horari total: 5,17 h
Itinerari: Joanetes, can Gelada, les Tosques, Sant
Mateu, salt del Roure, can Capdevila, font de Capdevila, runes de can Cargol, runes de la Roqueta,
forn de la Sentilla, clot de Maials i Joanetes.
Altura màx: 870 m
Altura mín: 550 m
Desnivell acumulat: 530 m
Quilòmetres: 11,544 – Mitjana: 3,3 km/hora
Temps: bon temps

GRA DE FAJOL – SORTIDA A LA NEU

SANTUARI DELS ÀNGELS

11 de gener de 2015 – 22 participants
Horari efectiu: 3 h - Horari total: 4 h
Itinerari: aparcament del refugi d’Ulldeter, refugi
d’Ulldeter, coll de la Marrana, Gra de Fajol Gros,
coll de la Marrana, refugi d’Ulldeter, aparcament.
Altura màx: 2.714 m
Altura mín: 1.960 m
Desnivell acumulat: 750 m
Quilòmetres: 6,740 – Mitjana: 2,5 km/h
Temps: bon temps

15 de gener de 2015 – 35 participants
Horari efectiu: 3,45 h - Horari total: 4,50 h
Vocal: Pere Julià i Paqui
Itinerari: Girona, vall de Sant Daniel, pla de les
Sagaleses, font del Bisbe, puig Vistós, olivet d’en
Salgueda, coll de Trobada, pla d’en Llop, drecera
de can Caselles, pla dels Vents, santuari dels
Àngels i Girona.
Altura màx: 488 m – Altura mín: 400 m
Desnivell acumulat: 742 m
Quilòmetres: 8,450 – Mitjana: 1,9 km/h
Temps: Bon temps

SANT ANIOL D’AGUJA

CINGLES DE VALLCEBRE

15 de febrer de 2015 – 23 participants
Horari efectiu: 1,47 h - Horari total: 2,12 h
Vocal: GECA
Itinerari: plans de la Muntada, el Gomarell, Gorges del Citró, el Goleró, el Prat, molí de Sant
Aniol, ermita de Sant Aniol d’Aguja, font de Sant
Aniol i salt del Brull.
Altura màx: 450 m – Altura mín: 270 m
Desnivell acumulat: 125 m
Quilòmetres: 3,800 – Mitjana: 2,5 km/h
Temps: bon temps

22 de febrer de 2015 – 36 participants
Horari efectiu: 5,20 h - Horari total: 7,11 h
Vocal: Gemma
Itinerari: Vallcebre, pla de la Barraca, coll
Fumanya, grau de la Mola, grau del Sastre, grau
de la Canaleta, grau del Jou, grau de Sant Climent,
grau de les Granotes, grau del Moro, la Barceloneta i Vallcebre.
Altura màx: 1.605 m – Altura mín: 985 m
Desnivell acumulat: 975 m
Quilòmetres: 17,497 – Mitjana: 3,364 km/h
Temps: Ventós

SPIJEOLES 3.065m
“El tres mil de l’estiu”

El tres mil de l’estiu enguany serà un tres mil
normal. Vull dir que ni serà molt difícil, ni molt
llarg, ni haurem de passar cap pas difícil, bé
vull dir massa difícil.
Des de les Granges d’Astau 1.130 m, sortirem
per un camí molt transitat pels turistes que
van fins al llac d’Oô 1.504 m, aquest llac de
forma circular voltat de parets cobertes de
bosc amb un desnivell de dos-cents metres
està adornat en el seu fons sud per una cascada de caiguda lliure d’entre 200 i 300 metres. És un lloc encisador i molt bonic,
un paisatge de muntanya d’aquests que hi ha al vessant atlàntic del Pirineu que et sorprèn i captiva.
Nosaltres seguirem cinc-cents metres més amunt fins al refugi d’Espingo a 1.967 m, aquí hi farem nit. En aquest punt comença
l’alta muntanya de la zona, malgrat que portarem un parell d’hores llargues caminant pel Pirineu, serà l’endemà, a partir d’aquest punt, que afrontarem el Pirineu en estat pur i a fe que la zona ho és. Al voltant d’aquesta regió muntanyosa, hi ha la concentració més gran de tres-mils del Pirineu, en un sentit circular d’est a oest; Gran Quayrat, Lezat, Punta Lliterola, Royo, Perdiguero, Portillón d’Oô, Pics de la Vaca, Gourgs Blancs, Jean Arlaud, Gourdon, Spijeoles, Belloc. Apuntant només els cims principals, perquè entre cada un d’aquests n’hi han de secundaris que sumen com a mínim una dotzena més de cims de més de
tres-mil metres.
Per tant, amics excursionistes enganxats al tres mil de l’estiu, el cim no serà molt difícil, però visitarem una zona d’una bellesa
espectacular, de molt nivell pirineístic.
Ho gaudirem junts!
Pere Gelis
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L'Spijeoles vist des del sud
en una imatge de finals de juny.
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Socials

CLUB DE LECTURA
Totes aquelles persones a qui els agrada llegir estan de sort.
Des del mes de gener d'aquest any, a en Bas hi ha un club de
lectura obert a tothom qui tingui ganes de compartir les seves
experiències amb la literatura. El mes de gener hi va haver la
primera trobada d'aquest grup i, des de llavors, es reuneixen
l'últim dimarts de cada mes a les 7 de la tarda a can Tista. En
aquestes trobades s'intercanvien opinions sobre llibres de
diferents autors que els mateixos integrants del grup prèviament ja han decidit que es llegiran. Tothom que trobi interessant aquesta proposta està convidant a participar-hi.

ACCIDENT
D’AVIÓ ALS ALPS
Com tothom sap a hores d’ara, el
dimarts dia 24 de març, un avió
es va estavellar als Alps francesos i, en aquesta aeronau, hi viatjaven tres noies garrotxines; l’Anna Sorribes, la Mireia
Serrat i l’Ariadna Falguera.
Totes tres molt conegudes dins l’àmbit empresarial de la
comarca i del país.
La Mireia, a més, estava casada amb en Pere Bahí, subscriptor de fa molts anys d’aquesta revista, excursionista
soci del C E Olot i activista cultural d’Olot i comarca. Amb
en Pere, hem coincidit recentment en l’organització de la
mostra de cinema de muntanya VIVIM MUNTANYES.
A ell i a la resta de familiars d’aquestes tres dones que
vam perdre en aquest terrible accident, els fem arribar el
nostre més sentit dolor i solidaritat i posem a la nostra
modesta entitat al seu servei pel que creguin oportú.
GECA i redacció del PUIGSACALM
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PREMIS CONSTÀNCIA 2014
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1. COLOMER, TERESA
2. BARCONS, QUIM
3. BRETCHA, FRANCESC
4. PUJOLRIU, JOAN
5. JOANOLA, JOAN
6. MARGUI, ROSA
7. NAVARRO, JULIA
8. CANAL, ANNA
9. JULIÀ, PERE
10. PLANA, JORDI
11. PLANAGUMÀ, CARME
12. BERGA, JOSEP

13. GÜELL, JOANA
14. PLANELLA, DOLORS
15. SANCHEZ, PAQUI
16. BAGÓ, JAUME
17. HIDALGO, LLUïSA
18. MUÑOZ, JORDI
19. TERCERO, TONI
20. MARGUÍ, MAGDA
21. TORRES, LUCI
22. PUJOLASOS, SUSI
23. NIERGA, ANTONIA
24. PLANAGUMA, BARTO

25. PLANAGUMA, RAMONA
26. SOTILLO, DOMINGO
27. ALBÍ, JOAN
28. CANAL, CARME
29. GAMEL, CARME
30. GUELL LLUCIETA
31. AMARGANT, CARME
32. ARREY, JOAN
33. MIR, JOSEP
34. PLANA, PEP

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA
al VIVIM MU NTANYES
organitzat conjuntament pel GECA i 16 entitats més
de la Garrotxa.
VIVIM MUNTANYES tanca edició amb un gran èxit de participació. Més de 250 persones han participat en el programa
d’activitats. La iniciativa, que ha comptat amb el suport de
17 entitats esportives de la Garrotxa, ha realitzat dues projeccions de cinema de muntanya que “han agrupat una
gran diversitat de persones amb l’objectiu de compartir una
bona estona” expliquen des de l’organització. De fet, la
mostra que ha tingut com a seu l’Orfeó Popular Olotí “neix
amb la voluntat d’omplir dos divendres dels mesos d’hivern, època amb menys activitat social”. El col·lectiu es
mostra molt agraït pel suport rebut per part de les entitats
esportives, i especialment d’Òptica Clarà, Aresta esports,
Llibreria Arcàdia i el Consell Comarcal, i asseguren que
“sense ells no hauria estat possible”. La comissió, formada
per persones dels diferents municipis de la comarca, ja treballa per l’edició de l’any vinent.

CALENDARI DE MARXES i CURSES
Div 3 abril

IX MARXA SANTJOANENCA – Club Poliesportiu Santjoanenc
16a Cursa d'esquí de Muntanya “POCATRAÇA” (Vallter) – C. Exc. Olot

12 abril

XI CAMINADA D'HOSTALETS – Comissió de Festes Hostalets de Bas

18 i 19 abril

TRAILWALKER D'OXFAM INTERMON – (Olot-Girona pel carrilbici)

19 abril

XXXVIII EMBARDISSADA – Centre Excursionista Olot

3a CURSA ROMÀNIC EXTREM - 42 i 21 km – La Vall de Bianya

26 abril

21 ena MITJA MARATÓ de la Garrotxa i 10 km (asfalt) – Club Natació Olot

div. 1 maig

3a CURSA DE LA MOIXINA - Olot - 10 km

3 maig

XXXVI LLETISSONADA - GECA – St Esteve d'en Bas

10 maig

III "LA DESEMPARADA" (Caminada 10 km i Cursa 15 km)
AA VV Barri dels Desemparats (Olot)

diss. 16 maig

6a CORRE PEL COR DE LA FAGEDA - (29 i 13,3 km )
AA VV Can Blanc i can Jofre, de Santa Pau

17 maig

XXXI CAMINADA per BATET de la Serra - Junta veinal Batet de la Serra, (Olot)
VII SUSQUEDA CAMINA – Jovent i Ajuntament de Susqueda
VI MARXA DE BENAVENT – AAVV de Benavent, d'Olot

24 maig

V "MARXA DELS LLENYATAIRES" - C. C. les Preses i Grup Exta. Els Enfilats

31 maig

II MITJA MARATÓ DE LA PARCEL·LÀRIA (asfalt) – Vall d'en Bas
1a Cursa “CAMES DE FERRO AL PUIGSACALM” (42, 21 i 10 km)
GECA - St. Esteve d'en Bas

6 juny

8na CURSA DE BONAVISTA - ( 6 km) - AAVV de Bonavista, d'Olot

7 juny

CAMINADA I CURSA POPULAR (St Jaume de Llierca)

14 juny

3a Cursa PÍCNIC SANT ANTONI - (10 km) Sant Esteve d'en Bas
XXVII

MARXA DELS PASSABIGUES Santa Pau

20 juny

4a PUJA I BAIXA A AIGUANEGRA - Sant Joan les Fonts

21 juny

41na Pujada a la Salut - (3 km ) (Cronoescalada)
Club At. Pescallunes, de Sant Feliu de Pallerols

Sortides socials
Dia 19: FONTS DEL TEC I CIM DE POMEROLA

abril
Dia 3: Divendres Sant
SANT GRAU D’ARDENYA O CADIRETES

muntanya

Dia 26: COMANEGRE I PIC DE LES
BRUIXES

jovent

ITINERARI: Sant Grau d’Ardenya, la creu d’en Barraquer, Sant Baldiri, castell de Montagut, Pedra sobre
alta, puig de Cadiretes
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCAL: Joan Sàbat. (Llagostera)
SORTIDA: 6.45 hores de l’aparcament del Consum.
7.00 hores del local social del GECA
Telèfon: 972 690 399 i 675 762 283
Sortida conjunta amb el CEO. Dinar fet pels companys de Llagostera. Cal apuntar-s’hi.

Dia 19: XXXVIII EMBARDISSADA

maig
Dia 3: XXXVI LLETISSONADA
Programes a part..

Dia 17: SORTIDA A VILANOVA DE SAU
ITINERARI: Vilanova de Sau, roca del Migdia, puig
del Far, Salt de la Núvia i Vilanova de Sau.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Lola Juvanteny i Àngels Verdaguer
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
Telèfon: 972 690 3 99 i 938 584 446

Dia 31: CAMES DE FERRO AL PUIGSACALM. Primera edició.
Programes a part..

juny
Dia 14: TAGAMANENT
ITINERARI: Aiguafreda, l’Avenco, Tagamanent, pla
de la Calma, coll Formic
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCAL: Lluís Avellana
SORTIDA: 7.15 hores de l’aparcament del Consum.
7.30 hores del carrer Ample d’en Bas
Telèfon: 938 841 089 i 972 690 3 99

Dia 21: SORTIDA A BANYOLES (SANT
BERNAT)
ITINERARI: torre de Pujarnol, serrat de can Camós,
el Mirador, Sant Patllari, collet de Pujarnol, camí de
missa i torre de Pujarnol
DURADA: 2.00 hores de marxa efectiva
VOCAL: Jaume Campolier
SORTIDA: 7.15 hores del local social del GECA
7.30 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 690 399 i 972 690 397
Després hi haurà el dinar de Sant Bernat. Cal apuntar-s’hi.

juliol
Dia 5: APLEC DE FALGARS
ITINERARI: Falgars, els Sangles, Cabrera, l’Osca,
font Sorda i Falgars
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCAL: GECA
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
8.00 hores del Refugi de Falgars.
Telèfon: 972 690 399 i 972 690 397
Després de la caminada, per qui vulgui, hi ha dinar
popular. Cal apuntar-s’hi.

abril

jovent
abril
Dia 26: COMANEGRE, PIC DE LES BRUIXES I SANT MARC
ITINERARI: Basses de Monars, Comanegre, coll de
mal Pas, pic de les Bruixes, Sant Marc i basses de
Monars.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4.5 h
VOCALS: Mercè Flores i David Fernández

maig
Dia 3: XXXVI LLETISSONADA
ITINERARI: St. Esteve d’en Bas, St. Quintí, les Comelles, riera de Joanetes, ermita de St. Mateu, camí
dels Clivillers, camí del pas dels Burros, puig Corneli, Sta. Magdalena (esmorzar), les Olletes, Fontanils, Sobiràs, la Serradevall, Borina, St. Esteve d’en
Bas.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 6 h
VOCALS: Monitors GECAmainda i GECAjovent

ITINERARI: Basses de Monars, Comanegre, coll
de mal Pas, pic de les bruixes, basses de Monars.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h
VOCALS: Xevi Juanola, Sergi Plana, Gorka del
Corral i Laia Amat

maig
Dia 3: XXXVI LLETISSONADA
Amb la mainada només farem la baixada. Així
doncs, necessitarem algun 4x4 per poder pujar la
mainada a Sta. Magdalena.
ITINERARI: Sta. Magdalena (esmorzar), les Olletes, Fontanils, Sobiràs, la Serradevall, Borina, St.
Esteve d’en Bas.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Monitors GECAmainda i GECAjovent

juny
Dia 7: EL TAGA
ITINERARI: Sant Martí d'Ogassa, portella d'Ogassa, Taga, i tornada pel mateix camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Simó Sala, Ester Mulí, Marta Bonamaison i Andrea Gonzàlez

juny
Dia 7: EL TAGA
ITINERARI: Font de la Roda, refugi Montserrat, coll
de Pal, refugi dels Pastors, puig de Coma d'Olla,
puig Estela, portella d'Ogassa, Taga i tornada pel
mateix camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 7 h
VOCALS: Laura Corominas, David Fernàndez

juliol
Dies 4 i 5: ACAMPADA ALS ESTANYS DE
LES BULLOSES I PIC DEL CARLIT
SORTIDA DISSABTE: a les 9 del matí.
ARRIBADA DIUMENGE: a les 7 de la tarda.
ITINERARI: Llac de les Bulloses, estany de la
Comassa, estany Sec, estany de la Vallell, estany
Gelat, pic del Carlit, estany de Sobirans, estany de
Trebens, estany de les Dugues, estany del Viver, llac
de les Bulloses
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
VOCALS: Monitors GECAjovent
Dues setmanes abans de la sortida us enviarem un
e-mail on hi haurà la descripció completa de la ruta,
el material i la documentació necessària per poder
anar a l’acampada.

juliol
Dies 4 i 5: ACAMPADA ALS ESTANYS DE
LES BULLOSES
SORTIDA DISSABTE: a les 9 del matí.
ARRIBADA DIUMENGE: a les 7 de la tarda.
ITINERARI DIUMENGE: Llac de les Bulloses,
estany de la Comassa, estany Sec, estany de la
Vallell.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
VOCALS: Monitors GECAmainada.
Dues setmanes abans de la sortida us enviarem
un e-mail on hi haurà la descripció completa de la
ruta, el material i la documentació necessària per
poder anar a l’acampada.

• 21 de juny. Sant Bernat Menthon,
patró dels excursionistes
Diumenge dia 21 de juny, caminada a Banyoles i a les 14 h dinar en un restaurant de la
rodalia. Per a més informació i reserva de
taula truqueu als telèfons 972 690 399 i 972
690 397.

• 23 de juny. Foc de Sant Joan
Portada de la Flama del Canigó des d’Olot a
Sant Esteve d’en Bas. Hi haurà coca i vi dolç.

PUIGSACALM 125

muntanya

ITINERARI: collada Fonda, coll de Pal, fonts del Tec,
rec de la mort de l’escolà, portella de Rojà, cim de
Pomerola i collada Fonda
DURADA: 5.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: Barto Planagumà
SORTIDA: 6.00hores del local social del GECA
6.15hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 651 489 416 i 677 318 530
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VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER
DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERA
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c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

BAR

Restaurant

QUINOA

DE L’AGROBOTIGA
Per reservar taula al tel. 972 69 10 39
SANT PRIVAT D’EN BAS

BELLESA I BENESTAR

Productes frescos i de
qualitat, vedella de pastura,
porc de rebost, pollastre
de pagès, xai de ramat,
embotits artesans, patates i
fesols de la Vall d’en Bas i
verdures de l’hort.

GEMMA, 679 060 319
C/ d’Olot, 21
SANT ESTEVE D’EN BAS

MOBILIARI DʼOFICINA, FOTOCOPIADORES,
FAX, PROJECTORS VíDEO, AUTOIMPRESSORES,
AUDIOVISUAL, COPISTERIA, MATERIAL ESCOLAR
I DʼOFICINA, VENDA AL MAJOR I DETALL

Ctra. de Riudaura, 14 - 17800 OLOT
Tels. 972 26 86 65 - 972 26 86 25 - Fax 972 26 09 59
info@copiolot.com

RESTAURANT
BRASERIA

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES

C/ Vic, 10
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)

c/ de Vic, 18 - Tel. 972 69 00 06 - Fax 972 69 04 03
e-mail: hostalet@agtat.es - 17177 Els Hostalets d’en Bas (Girona)

Plaça Clarà, 12,
Carrer Olot, 17 - 17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 690 150 - Fax 972 691 047
Línea BBVA 902 22 44 66 / www.bbvanet.com

entresol

Tel. i fax 972 27 21 33
17800 OLOT

PUIGSACALM 125

anna puigdevall
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Anàlisi / Disseny de Soft
S E RV E I S I N F O R M À T I C S

Horari feiners 8,30h a 14 h - 16 h a 19,30 h

Horari festius 8,30 h a 14 h

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Passeig de Barcelona, 3 - 2n 2a - 17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 14 46 - Fax 972 26 61 32
E-mail: info@adssl.com Web: www.adssl.com

COMPLEMENTS

c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

Ctra. d’Olot a Vic, 20 - SANT ESTEVE DE BAS
Tel. i Fax 972 69 04 02 - Mòbil 619 07 43 60
e-mail: naspcomplement@terra.es

PUIGSACALM 125

C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59
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C/ Pare Lluís Rodés, 13 - Te. 972 87 72 73
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

e-mail: font@base.net
www.fontesports.com

GERENT - Tel. 608 73 34 90

Josep Compte Palomera
Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS

Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars

Centre de fisioteràpia

Ctra. dels Martins, 24 - St. Esteve d’en Bas
17176 (Girona) - Tel. i Fax: 972 691 146
Mòbil: 630 970 734 - basmotorsc@gmail.com

C/ d’Eugeni d’Ors, 16 (baixos 2a) - SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 69 08 78 / 652 65 08 86 • fisiobas@fisioterapeutes.org
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TALLER MECÀNIC

AnnaRodríguez
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FA R M ÀC I A

COROMINAS SACREST
C/ OLOT, 13 – TEL 972 69 00 42

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

FA R MAC I O L A
ANTIGUES ESCOLES, S/N –TEL 972 69 49 90

SANT PRIVAT D’EN BAS
ATENCIÓ FARMACÈUTICA • DERMOFARMÀCIA
ORTOPÈDIA • FÓRMULES MAGISTRALS
PRODUCTES NATURALS • HOMEOPATIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ • PRODUCTES INFANTILS

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 125

Construcció-Rehabilitació
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info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

C/ Mestre Viver Puig, 1
Pol. Ind. La Serra
17176 Sant Esteve d’en Bas

AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA
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Restaurant • Habitacions
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

é
Ben bt !
d’Olo

Allotjaments

Carretera de Vic, 20, nau núm. 4
Tel. 660 89 69 84 - Fax 972 69 05 27
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

Llibreria Ma. Antònia

Colomer
i Cullell
Mas Mastornell, s/n - 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 606 - Fax 972 690 267
www.allotjamentsrurals.com

AL VOSTRE SERVEI

c/ Olot, 28
Tel. i Fax 972 69 10 36
SANT ESTEVE D’EN BAS

info@allotjamentsrurals.com

Tel. 6557 42 55 74 • C. Ample, 41, 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)
prat@serrallers.net
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Serrallleria i construccions metàl·liques • Fusteria en acer i acer inox amb pont tèrmic
Baranes, models i sistemes • Tancaments, portals, façanes i cobertes
Mobiliari i focs • Automatismes i controls d’accés • Treballs de forja
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