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GECAmainada. Muntant tendes

PÒRTIC

Simóooo, que falta molt? Aquesta és la cantarella que
sentíem constantment a l’excursió quan jo era de la mainada i devia rondar els 8 anys. Ell, amb la paciència que
el caracteritzava, ens deia: “10 minuts, mainada, només
queden 10 minuts”.
Aquells temps els recordo amb molta melancolia, però
amb un punt brillant i profund que em va calar fort. Que
bé que ens ho havíem passat, Simó, recordo la teva motxilla caqui amb un parell de nosaltres penjats al darrere i
tot cansats et dèiem: “No podem més” i ens tranquil·litzaves i deies: “Ara, aquí sobre, pararem a beure una mica
d’aigua”. Recordo la teva mà gruixuda i aspre per ajudarnos en un mal pas. Recordo el teu riure, les teves històries
de por d’en Tamarro en les acampades. Recordo el crit de
guerra que fèiem quan ens fèiem una foto: “Quins collons
que tenim”. Et recordo amb el Panda i quants de cops
paraves al mig de la pista forestal, sortíeu tots del cotxe i
entravessàveu troncs perquè en David Ortiz, al darrere,
hagués de parar el seu Ax i treure’ls. Recordo que quan hi
havia gresca sempre hi eres pel mig, i, si no, cridaves:
pilóoo!, i al cap d’uns segons teníem el merder organitzat
amb un piló de mainada. Recordo també desviar-nos del
camí bo i no acabar d’arribar on volíem anar, però ens era
igual, nosaltres ens ho passàvem bé anéssim on anéssim.
Els anys van anar passant jo per allà i tu seguies aquí,
mantenint activa la secció de mainada, van passar-hi
molts altres monitors i mainada, però tu sempre eres al
peu del canó, aguantant, amb un esperit fort i una força
infinita, divertida i alegre.
Acabat el meu moment de formació i de feina als caps de
setmana, un dia ens vam trobar al Caprabo de les Preses
i vam estar parlant una bona estona; del GECA, de la
mainada, dels monitors i al final em vas dir: “Vine un dia
a caminar amb la mainada, que de monitors sempre en
falten”. La meva primera sortida com a monitor va ser a
St. Aniol d’Aguja d’ara deu fer 12 anys. Havien passat els
anys, nosaltres érem més grans, però tot seguia igual:
“Simóooooo, que falta molt?”, “10 minuts i ja hi som,
mainada”.
Simó, tu eres de mainada, tu sempre deies que ells tenen
una altra cosa, que eren més divertits, i tenies tota la raó,
ells són diferents, per a ells tot és nou, tot s’ha d’explorar,
tot s’ha de veure, tot s’ha de saber, tot és divertit i al mig
d’ells, nosaltres ens sentíem més joves.
Ara pel Puigsacalm, ara per Cabrera, ara per St. Miquel,
ara toca salt del Sallent i ara ens n’anem al pic de les Bruixes, i tornem a començar. El temps va passar ràpid i tu,
Simó, quan passaves per hores baixes en el centre, et
vaig dir que m’havien demanat ser president, recordes
què em vas dir? Jo, claríssimament... Si tu ets president,

jo continuaré. I els dos vam complir.
El teu traspàs és com un malson i tant al GECA com a la
mainada i jovent ens han arrencat una part de l’ànima.
El que ens queda de tu és la passió per a la muntanya,
ens queden aquells records magnífics al Salt del Brull
quan et banyaves amb aquella aigua glaçada, ens
queda veure’t en màniga curta tant a l’estiu com a l’hivern, ens queda veure’t tallar llonganissa amb aquell
punyal de pam i mig, ens queden les teves rutes per les
fonts de St. Esteve, ens queda el record de St. Miquel i
tu amb un atac de riure quan en Cudi ens explicava un
conte/acudit i com arribaves a gaudir amb la ballesta
d’allà dalt. La llàstima més gran és que no ens quedis tu
per continuar creant records.
Qui posarà ara l’experiència a les reunions de les seccions? Nosaltres som més bèsties i tu sempre ens
deies: “Val més que s’ho passin bé i no arribem a lloc,
que s’avorreixin caminant i no hi tornin. Per a ells ha
de ser un joc”. Que n’hem après de coses, Simó, quina
raó que tenies.
Els records recents se’ns repeteixen al cap: “Simó, a on
podem anar al novembre?” I tu, sense pensar-ho ni un
moment, li vas dir a en Xino: “A les esquerdes de Freixeneda!” I, com si fos ara, encara sento la teva veu i que
m’explicaves que el diumenge (27S) havies anat a dinar
amb els consogres i que per això no ens havies pogut
acompanyar a St. Aniol i et vaig dir: “Simó, ara la pròxima és el 25 d’octubre al volcà del Racó”, i em vas dir:
“Allà sí que hi seré”.
I tant que hi seràs, Simó, el dia 25 tots portarem una
part de tu, però no ens n’anirem al Racó, sinó que serem
allà on tant t’agradava, a St. Miquel de Castelló, i hi
plantarem un roure, símbol de la teva força i entrega,
perquè hi contemplis la teva vall i ens puguis guiar quan
anem d’excursió i sempre puguem dir: “Mireu, allà hi ha
en Simó”.
La teva pèrdua és de les que ens fan plantejar, què hi
hem vingut a fer aquí? Mirem endavant i ara només hi
veiem pèrdua, enyorança i record a la teva persona,
però després mires enrere i veus tot el que hi has fet, i
tu, Simó, tot i que encara no et tocava marxar, aquí hi
has fet tant, però tant, i on hi has deixat un forat buit
que de cap manera el podrem omplir. Seguirem endavant, sí, però et trobarem molt, molt a faltar.
Simó, espera’ns, tu hi has arribat abans, però, en 10
minuts serem amb tu.
Simó, t’estimem.
Sergi Plana i Planagumà
Sergiplana@gmail.com
President del GECA
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Just a un dia del tancament de la revista número 127, la notícia ens ha colpit a tots com una gerra d’aigua
freda: el nostre amic i company Simó Sala ens ha deixat. És un cop tan irracional, tan gros, tan fort, que el
primer moment no reacciones, i només et dius: “El nostre Simó, no, el nostre Simó no pot ser”.
Aquest «Pòrtic» el redacto jo, tot i que estic segur que tant els companys de junta, com caminaires, com els
joves i la mainada, des de la primera promoció fins a l’actual, el subscriuríem i el signaríem tots junts, ja que
d’una manera o altra hem viscut aquests grans moments amb el nostre amic Simó.
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Des del Puigsacalm estant...
VARIANTS I CARRETERES D’ABANS

...El que hem aprés
els últims anys, es
que calen vies
ràpides per a la
seguretat i el
desenvolupament.

Abans de tenir els túnels de Bracons, anar
a Barcelona era complicat. Per Girona o
per Santa Coloma, necessitaves pel cap
baix una hora i tres quarts, un bon munt
de quilòmetres i pagar peatge.
Avui, anar a Barcelona per Vic, és un viatge
que en podríem dir de proximitat, menys
de 100 km de distància i una hora de
viatge sense peatges.
Quan van començar a parlar de la construcció d’aquesta via de comunicació,
molta gent del territori hi estàvem en contra, jo el primer, l’hemeroteca d’aquesta
revista n’és testimoni.
I si bé és cert que l’impacte del viaducte
de Rubió és realment cridaner, també és
cert que avui trobaríem molt poques persones que qüestionessin aquesta carretera. Ara ja no cal parlar si s’havia d’haver
fet d’una altra manera, com a molt, vull
subratllar que avui queda molt clar que la
pena és que no la fessin de quatre carrils.
I ara, d’aquí a poc, ens tocarà assumir la ja
famosa variant de les Preses. Les veus en

contra ja es comencen a escoltar. Arguments tan endarrerits com que ja no calen
més vies de quatre carrils, que ens cal ferla passar per la dessota la muntanya de
puig Rodó, que pel mig de la Vall ni pensar-hi...
El que hem après els últims anys és que
calen vies ràpides per a la seguretat i el
desenvolupament.
Fer la variant pel mig de la Vall no és cap
disbarat, el famós mite de les millors
terres de Catalunya no pot ser impediment
per fer una carretera que equilibrarà tota
una comarca i les comarques veïnes.
Una via de comunicació ràpida, enfonsada, travessant la Vall d’en Bas, no ha de
ser cap atemptat ecològic i no ens ha de
fer por. La comarca, el país, necessita
igualar-se als països avançats de l’Europa
comunitària. No tornem a fer una carretereta que al cap de poc ja ens vagi petita.
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

1a VERTIKALM
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Ja hi tornem a ser. El GECA va encetar, amb CAMES DE
FERRO, una nova línia d’activitats basada en la competició i ara estrenarem la VERTIKALM, quilòmetre vertical al
Puigsacalm.
Repetim fórmula organitzativa, de patrocini i de beneficiari. Aquesta cursa solidària i competitiva és possible
gràcies a l’acord entre GECA i Noel Alimentaria S.A.U. on
s’estableix que Noel patrocinarà íntegrament la prova a
canvi que el GECA doni la recaptació que se n’esdevingui
a la Fundació A. Bosch, que, tutelada per Noel Alimentària, té com objectiu recaptar diners per al finançament de
projectes d’investigació per la curació de malalties infantils. L’equip científic d’investigació està format per professionals de diferents àrees de l’Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona.
La data escollida per a la celebració de la 1a VertiKalm és
el 18 d’octubre de 2015.
Tota la informació a www.geca.cat
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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

PUIGSACALM 127

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 Cine Iris, el cinema d'en Bas
En aquesta mateixa secció del número 125 del PUIGSACALM
vam parlar de la primera discoteca de la Garrotxa, El Club
d'en Bas. Doncs aquesta vegada no ens n'anem gaire lluny, ja
que abans d'haver-hi la discoteca, en el mateix local, hi va
haver el cine Iris, el cinema d'en Bas.

D'esquerra a dreta: en Sidro de la Paona,
en Perico, l'Esteve Font i en Fèlix (amb la
gavardina d'en Colombo) davant del cine
Iris. Es poden veure les pissarres a la
façana i els fotogrames a la finestra.

T
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...en Puigvert
traspassà el cine
de can Valentí i el
de les Preses a en
Joan Farré, el qual
va acabar tenint la
llicència de quatre
cinemes: Ridaura,
les Preses, Sant
Privat i en Bas.
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ot i així, per buscar els orígens d'aquest
cinema, ens n'hem d'anar cap a dalt, al poble,
a can Valentí. El cine de can Valentí va ser fundat abans de la guerra per en Ramon Puigvert
l'any 1923. El local de can Valentí incloïa teatre, ball, cafè i cinema. A partir de l'any 1940,
quan morí en Ramon, fou el seu fill Josep
Puigvert i Teixidó qui es féu càrrec del local, el
qual també es va fer càrrec, a partir del 1947,
del cinema de les Preses, el propietari del
qual era en Mata. L'operador d'aquest
cinema era en Bartomeu Gelis. Més endavant, l'any 1956, el negoci dels dos cinemes
va ser traspassat pel preu de 75.000 pessetes
a en Joan Farré Pradas, un senyor de Girona.
El motiu pel qual el senyor Farré es va fer
càrrec d'aquest cinema fou el següent: a
Girona hi havia un canonge, el doctor Marquès (Jaume Marquès i Casanovas), que precisament havia casat en Joan Farré amb la
seva esposa, Concepció Mateu Gubert. El
doctor Marquès coneixia una junta d'acció
catòlica que havia demanat llicència per
posar un cine, però aquesta llicència se'ls
acabava, i va parlar amb el senyor Farré per-

La programació del cinema durant la Festa Major de
l’any 1953.

què agafés ell el cinema Iris i així evitar que
se'n fes càrrec algú que posés pel·lícules dels
rombos. D'aquesta manera en Puigvert traspassà el cine de can Valentí i el de les Preses
a en Joan Farré, el qual va acabar tenint la
llicència de quatre cinemes: Ridaura, les Preses, Sant Privat i en Bas.
En Josep Puigvert va fer un contracte a en
Joan Farré per cinc anys, per tant el cinema
continuà, durant aquest temps, encara a can
Valentí abans de traslladar-se al nou local a
baix al poble. En Farré comprà un terreny al
costat del camp de futbol i encarregà les

...La primera
pel·lícula que es va
fer en aquest cine
amb cinemascop
va ser El puente
sobre el río Kwai.

...l'Amador de can
Mima, que
s'encarregava de
portar les
pel·lícules d'un
poble a l'altre. Les
transportava amb
una moto.

obres del local al seu amic, en Borina, que era
contractista d'obres. L'any 1961 es va inaugurar el nou cinema Iris, propietat del senyor
Farré.
Al cap d'uns anys, el cinema fou traspassat a
en Solegastó d'Amer, el qual va portar també
els cinemes de les Preses, de Sant Privant,
Ridaura, Santa Pau i Amer. Feien córrer les
mateixes pel·lícules d'un cinema a l'altre.
En Solegastó va modernitzar el cine d'en Bas
i hi va posar el cinemascop, ja que abans hi
havia una pantalleta petita.
La primera pel·lícula que es va fer en aquest
cine amb cinemascop va ser El puente sobre
el río Kwai.
Hi va haver diverses persones d'en Bas treballant al cinema Iris, primer a can Valentí i més

La llicència de Joan Farré d’operador cinematográfico.

endavant al nou local. Quan el cine es trobava
a can Valentí, la Paquita de can Borina era qui
feia de taquillera, en Fèlix feia d'acomodador,
en Toi de maquinista i en Joan de can Bussón
era el porter. Un cop al nou local, en Sidru
Barcons de la Paona era el maquinista, en
Perico Espona de can Borina era el porter i
l'Esteve Font de can Clareta, l'acomodador.
En Josep Prat, de can Tota, era qui arreglava la
màquina; i en Fèlix Serramitjana, de can Fèlix,
feia de taquiller i maquinista, també s'encarregava de fer la publicitat del cine. Quan ell
va anar a fer el servei militar era el seu pare,
en Francisco, conegut com el noi de can Fèlix,
qui es cuidava de la taquilla. En Fèlix, que va
estar treballant al cine dels quinze als vint-iset anys, va inventar un mirall molt útil per als
maquinistes, que havien d'estar molt al cas
del moment que havien de canviar de cinta.
Gràcies a aquest petit mirall es reflectia a la
cabina el que es veia a la pantalla.
Una altra feina molt important que es portava
a terme al cine era la que feia l'Amador de can
Mima, que s'encarregava de portar les
pel·lícules d'un poble a l'altre. Les transportava amb una moto. Es veia la mateixa
pel·lícula a tots els pobles el mateix dia i ell
s'encarregava de portar els rotllos amb la
moto d'un cine a l'altre. El mateix dia passaven la mateixa pel·lícula a Sant Privat, en Bas
i les Preses. Quan a en Bas començava, a Sant
Privat ja havien vist una part. A vegades calia
esperar una mica perquè encara no havia arri-
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La família Farré amb els seus deu fills.
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El Cine Iris, el cinema d'en Bas

...Cada diumenge
a les cinc de la
tarda feien una
pel·lícula, llavors
el Nodo (que era
obligatori) i
després una altra
pel·lícula...

PUIGSACALM 127

...A la façana del
cine, hi havia dues
pissarres per tal
de fer publicitat de
les pel·lícules...
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Cine Riu d'Or de Ridaura.

Cine Casino de les Preses.

bat el següent rotllo. A l'època del senyor
Farré, aquesta feina la feia el seu cunyat de
Castellfollit, en Modest Carreras, que portava
les pel·lícules en bicicleta d'un poble a un
altre. I era ell mateix que s'encarregava dels
cinemes de Ridaura i Sant Privat, mentre que
el senyor Farré es responsabilitzava dels
cines d'en Bas i les Preses.
Les pel·lícules arribaven des de Barcelona de
les cases distribuïdores: la Metro, la Warner,
la Universal, la Paramount... Primer arribaven
a Girona amb els transports Bofill i de Girona
a en Bas eren transportades amb tren.
Les pel·lícules que passaven a en Bas, Sant
Privat i les Preses ja les havien vist la setmana
anterior a Olot. A vegades hi havia pel·lícules
que les passaven abans a en Bas que a Olot,
en aquest cas la feien el dijous en lloc del diumenge.
El cine Iris obria els diumenges i els dijous.
Cada diumenge a les cinc de la tarda feien
una pel·lícula, llavors el Nodo (que era obligatori) i després una altra pel·lícula. Hi solia
anar molta gent. Els dijous a les nou del vespre feien una pel·lícula de l'oeste, en què
assistien, sobretot, homes. Sempre hi solia
haver més gent el diumenge que el dijous. Hi

havia un aforament per a unes 300 persones,
però poques vegades s'emplenava; tot i així
hi havia bastant més de cent persones a cada
sessió.
El preu de l'entrada sempre era el mateix,
tant el dijous com el diumenge: cinc pessetes
per als adults i dues pessetes per a la mainada. Quan va ser més car en valia deu per als
adults i cinc per a la mainada. Cada diumenge
en Fèlix s'encarregava també d'anar al cuartel a declarar les entrades que havia venut.
Per la festa major, el dimarts de la font es
feien quatre pel·lícules en sessió contínua a
partir de les cinc de la tarda.
A l'entrada del cine, el senyor Farré hi tenia
un bar on venia cacauets, avellanes, begudes... per poder consumir durant la pel·lícula.
Quan el cine va passar a ser d'en Solegastó,
el bar va passar a portar-lo en Joan Castanyer
de can Quim.
A la façana del cine, hi havia dues pissarres
per tal de fer publicitat de les pel·lícules. En
una d'elles, s'hi anunciava les pel·lícules que
feien aleshores i, a l'altra pissarra, les que es
farien posteriorment. A part, també hi havia
els fotogrames de les pel·lícules, que en Fèlix
s'encarregava d'enganxar-los darrere els
vidres de les finestres. També penjaven la
publicitat del cine a la plaça, a cal Bord.
El cine Iris va tancar el mateix any que el tren,
el 1969. A més, en aquesta època hi van
començar a haver més cotxes i motos, el
jovent sortia i voltava més i es va començar a
fer difícil la supervivència d'aquests petits
cinemes de poble. I aquí acabà una època en
què l'única forma que hi havia de veure
pel·lícules era des del cinema, i una època en
què el cine era un lloc de trobada per a la gent
del poble, una època en què la gent d'en Bas
va tenir l'oportunitat de passar els diumenges a la tarda veient grans pel·lícules com El
puente sobre el río Kwai, Espartaco, Ben-Hur
o Molokay.

CURIOSITATS
• L’any 1956 el cine tenia molta influència i
un actor com en Graucho Marx era prou
conegut per la gent i a l'Agustí Gelis, que
en aquells temps era el taquiller del
cinema, se li va adjudicar per la seva retirança el seu nom de "Graucho" .

...Mossèn Joaquim,
a missa, deia que
no es refiessin de
les pissarres,
perquè les
pel·lícules eren
para mayores.
I llavors, gràcies a
la publicitat que
feia mossèn
Joaquim, encara hi
anava més gent,...

• En Fèlix Serramitjana, que treballava al
cine, s'encarregava de fer-ne la publicitat.
Solia escriure apto (en castellà) a la pissarra a totes les pel·lícules, perquè
d'aquesta manera hi anés més gent.
Mossèn Joaquim, a missa, deia que no es
refiessin de les pissarres, perquè les
pel·lícules eren para mayores. I llavors,
gràcies a la publicitat que feia mossèn Joaquim, encara hi anava més gent, a veure
les pel·lícules. En Fèlix recorda haver vist
un sol cop a mossèn Joaquim al cine, a
veure la pel·lícula Molokay, que anava
sobre el pare Damià i els leprosos.

Gilda, ja que es considerava una pel·lícula
irreverent.

• Al cinema de les Preses, s'hi va calar foc i
el van haver de tornar a fer de nou.
• El senyor Farré venia cada diumenge a en
Bas, però vivia a Girona amb la seva
esposa i els seus deu fills. Ell treballava
d'administratiu a l'Institut de Previsió de
la Seguretat Social, i la seva esposa, a la
Cambra de la propietat.
• Després del cinema, diversos negocis han
tingut lloc al local que va fer construir el
senyor Farré: la discoteca, l'anomenat
"bar de les nenes" i actualment el magatzem dels pintors Joimi.
• Durant uns anys, per Nadal, es feien els
Pastorets al mateix local del cine, quan el
cinema encara funcionava, i treien la pantalla per poder fer les representacions
dels Pastorets. En aquesta època encara
no hi havia el local de can Tista.

Esperant l'hora dels Pastorets el Nadal de 1942

• Quan en Josep Puigvert tenia llogat el cine
de les Preses, no volien deixar-li projectar

• Durant uns anys es va fer també la festa
major al local del cine, també abans que el
local de can Tista fos obert.
• Les dues primeres files del cine eren guardades per la guàrdia civil i la seva família.
Laia Martí
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Agraïments:
Fèlix Serramitjana,
Ramon Puigvert,
Concepció Mateu
(vídua del senyor Farré)
i Xavier Farré

• L'Amador de can Mima, transportant els
rotllos amb la moto d'un poble a l'altre, un
dia va perdre una pel·lícula pel camí, ja
que se li va rebentar la bossa, i llavors la
va trobar enmig d'un camp.
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Laia Castro
“Havia trencat moltes rodes patinant pels carrers de Can Trona”
Nascuda fa vint-i-un anys a Olot, va viure durant vuit anys a les Preses i després
se’n va anar amb la seva família a Can Trona, Joanetes. La Laia Castro ja fa anys que
va deixar la Garrotxa i el Club Patí Hoquei Olot per provar sort, primer al Girona
Club Hoquei i actualment al Club Patí Manlleu, on juga a la primera categoria d’hoquei patins a escala estatal, l’OK Lliga femenina. I les coses no li han anat gens
malament. Ja amb l’Olot va ser campiona de Catalunya i d’Espanya amb alevins, en
una categoria on encara eren equips mixtos. Més endavant, i ja en categories femenines, amb el Girona va quedar primera de la Copa Nacional Catalana i va aconseguir la Copa Generalitat. Un any després, feia un pas més i se n’anava a Manlleu,
on acabaria jugant a l’OK Lliga. La Copa Generalitat, la Supercopa Catalana i
aquesta temporada, la Copa de la Reina, formen el palmarès complet de l’esportista garrotxina. La Laia ho té clar, la temporada vinent vol guanyar “el triplet”.
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...Per nosaltres ha
estat una molt
bona temporada,
guanyar un títol
sempre agrada.
Arribar a lluitar
pels altres també
és una gran
satisfacció.
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Què recordes de l’època en què vivies a
Can Trona?
Moltes hores de joc i de joc al carrer. Jugar
amb estics i pilotes de tenis al carrer per no
fer-nos mal era el pa de cada dia. Havia
trencat moltes rodes per patinar en aquells
carrers.
Aquesta temporada el primer equip femení
del CP Manlleu ha guanyat la Copa de la
Reina i ha arribat a les semifinals de la
Copa d’Europa, com es valora aquesta temporada?
Per nosaltres ha estat una molt bona temporada, guanyar un títol sempre agrada.
Arribar a lluitar pels altres també és una
gran satisfacció. Hem fet una gran temporada.
I la temporada que ve?
Continuar treballant i mirar de guanyar els
títols que ens falten. Intentar tornar a
guanyar la Copa de la Reina i jugar per
aconseguir la Copa d’Europa i la Lliga.

Quin canvi has notat més del pas d’Olot a
Manlleu?
Olot era un club petit, tots ens coneixíem;
en canvi Manlleu és molt diferent. Un club
molt més gran que agafa no només gent
de la mateixa ciutat, sinó també de tota la
comarca, des de Taradell fins a Roda, passant per Centelles o fins i tot Olot mateix.
És un club on tot va canviant, i on sempre
coneixes gent nova i tens nous companys
d’equip. Olot és un club petit i, pràcticament, des que comences fins que et retires, jugues amb els mateixos companys.
La teva etapa a Olot va ser sempre amb
equips masculins. Què comporta haver
entrenat amb nois?
Molta força, perquè són més forts i això fa
que tu milloris. I també més rapidesa, és
un joc molt més ràpid i dinàmic. Amb nois,
sempre has d’anar al 100% i no parar de
córrer. Les noies, en canvi, fem un joc molt
més pausat i tranquil. Força i rapidesa són

els factors que destacaria d’aquesta
etapa.

És casualitat, doncs, que ara estigueu
alguns d’ells a l’OK Lliga?
No és casualitat. Si tens una bona base i
ensenyes bons coneixements des de petits,
això té els seus fruits. Indiscutiblement, en
David sempre ha portat base i ha fet una
gran feina. Aquesta temporada, per exemple, ha guanyat el Campionat d’Espanya
d’alevins amb el Manlleu. Amb nosaltres
havia guanyat el de Catalunya i el d’Espanya.

...L’objectiu per
aquest any el té
molt clar, millorar i
guanyar el triplet...

Quan fa que dónes guerra en aquest
món? Des del 17 de març de 1994, vint-iun anys.
Llibre que recomanaries? Eragon.
Una pel·lícula? Harry Potter
Un lloc per viatjar? Per descansar, qualsevol lloc amb aigua, amb onades. Una
illa.
A qu i n e s p o r t j u g a r i e s s i n o f e s s i s
hoquei? A bàsquet.
A quina hora t’agradaria aixecar-te? A les
9 h.
I a quina hora t’aixeques? A dos quarts
de vuit.
Un somni? Fer el triplet: Copa de la
Reina, OK Lliga i Copa d’Europa.
Un malson? Lesionar-me i haver de deixar l’hoquei.

És un esport molt masculí l’hoquei?
Evidentment que hi ha més favoritismes
cap al masculí, però cada vegada és menys
la diferència. Les coses estan canviant.
Què li falta a l’hoquei per deixar de ser un
esport minoritari?
Donar-se a conèixer més. Tot i que s’intenta, s’haurien d’emetre més partits per la
televisió o, si més no, en les televisions
locals de les ciutat que tenen equips d’hoquei. Patrocinar-los millor, donar-los a
conèixer. Tot i que a poc a poc es va fent,
encara hi ha molta feina per fer.
Si hi hagués equip femení a Olot, tornaries?
A mi m’agradaria que Olot estigués a l’OK
Lliga femenina. M’encantaria tornar a jugar
amb els colors amb què vaig iniciar-me en
aquest esport.
La Laia estima l’esport, sobretot l’hoquei
patins. Tot i que assegura que, si no jugués
a hoquei, faria bàsquet, el cert és que no es
veu sense uns patins als peus i un estic a la

Setmanes després d'haver realitzat
l'entrevista a Laia Castro, la jugadora
garrotxina fitxava pel Club Patí Vilanova i abandonava el CP Manlleu. Un
club amb qui aquesta temporada
havia disputat la Final Four i celebrat
el títol de la Copa de la Reina.
Un equip, el del Garraf, que competeix a l'OK Lliga Espanyola i que va
quedar en sisena posició la temporada passada, tres posicions per sota
que el seu ex-equip, el Manlleu.

PUIGSACALM 127

...A mi m’agradaria
que Olot estigués
a l’OK Lliga
femenina.
M’encantaria
tornar a jugar amb
els colors amb què
vaig iniciar-me.

Jugadors de la mateixa generació, entrenats per David Grabulosa, actualment
estan a l’OK Lliga. Aniol Mangas, que
començarà temporada amb el PAS Alcoi;
Marc Julià, que ho farà a Manlleu, i tu,
Laia, heu arribat a la cima de l’hoquei
patins. Hi té algun factor a veure que tots
tinguéssiu Grabulosa en la vostra etapa a
Olot?
Segur. És un dels millors entrenadors que
he tingut, per no dir el millor. A part que és
una gran persona. Té grans coneixements
com a entrenador i quasi tothom que passa
per les seves mans aprèn coses noves.
M’ha marcat molt en la meva vida esportiva. He après moltes coses gràcies a ell i
per res del món ho canviaria.

mà. Mentre que els seus companys d’equip
de la seves temporades a Olot es fan un lloc
a l’OK Lliga, la Laia ja fa temps que s’ha
guanyat el seu a Manlleu. L’objectiu per
aquest any el té molt clar, millorar i guanyar
el triplet: la Copa de la Reina, la d’Europa i
la Lliga. Molta sort Laia!
Anna Prat
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Els jaciments arqueològics en el municipi de la Vall d’en Bas
La Vall d’en Bas és un dels municipis més rics en patrimoni arqueològic de tota la comarca de la Garrotxa. A la vegada, però, aquest actiu és un dels més desconeguts per a la població local. En aquest
article, doncs, fem un repàs de les excavacions realitzades durant l’última dècada per la Universitat
Autònoma de Barcelona, l’Institut del Patrimoni Cultural i la Universitat de Girona en el marc geogràfic del nostre terme municipal.

L
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...L’estètica de la
Vall d’en Bas en
aquells pretèrits
també era molt
distinta. Boscos i
rierols cobrien de
forma perenne
la plana...
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a revolució del neolític fou la transformació
de les dinàmiques socials, econòmiques i
culturals produïdes pel pas de la vida
nòmada a la vida sedentària, dels caçadors
recol·lectors als productors agrícoles i
ramaders –del paleolític al neolític–. Un
canvi que ja no va tenir fre i que va modificar el modus vivendi de les societats del
Pròxim Orient, i que, com un pèndol, es va
estendre en totes les terres que els homes
van trepitjar. Aquest fet es va iniciar a la
Mesopotàmia, entre el riu Tigris i Eufrates
–actual Iraq–, i el nord de l’actual Egipte –al
curs baix i mitjà del riu Nil–. Una zona que
es va veure agraciada després de l’última
gran glaciació. De tot això ara en farà uns
10.000 anys.
L’estètica de la Vall d’en Bas en aquells
pretèrits també era molt distinta. Boscos i
rierols cobrien de forma perenne la plana i
convertien la zona en un indret amb aigua
abundant i nombrosos animals salvatges.
Un espai feréstec, res a veure amb l’actual.
Per entendre això cal remuntar-se a les
erupcions volcàniques de la Garrotxa –fa
uns 600.000 anys–. Les colades de lava

–que es generaven arran de les erupcions–
(Planagumà: 2009) van anar frenant el curs
del riu Fluvià i altres rierols per diferents
fronts i, conseqüentment, van crear un
espai d’aiguamolls de dimensions considerables.
Aquesta és la fotografia que les primeres
societats sedentàries van visualitzar a la
Vall d’en Bas. Dins el municipi, el jaciment
més pretèrit que trobem, data del Neolític
Antic (V mil·lenni abans de la nostra era)
–fa uns 7.000 anys–. Aquests primers
pobladors es poden considerar els primers
pagesos de la Vall d’en Bas. Vivien al pla de
La Dou i ocupaven una extensió considera-

Una de les sitges excavades. Jaciment Aubert.

...aquest poblat es
trobava quasi al
límit de les aigües
entollades
–o aiguamolls–
que cobrien la
plana de la Vall.

Sitges - Jaciment Aubert.

Xarxa de canalitzacions - Rubió.

va realitzar una excavació d’emergència. Es
realitzen –per llei– quan es troben restes
arqueològiques en una construcció. En
aquest cas, se n’hi van trobar en construir
la carretera, es va alertar al servei d’arqueologia i es va procedir a realitzar la
intervenció arqueològica pertinent. Cal
destacar que aquest poblat es trobava
quasi al límit de les aigües entollades –o
aiguamolls– que cobrien la plana de la Vall.
És probable, doncs, que fos cobert a posteriori pels fluxos de l’aigua. En aquest
mateix jaciment, s’hi van trobar unes deu
sitges i al seu voltant un seguit de ceràmica
que va des del segle IV al segle II ANE
(Alcalde: 2009). Formada per ceràmica fina
d’origen iber, ceràmica grisa de la costa
catalana –molt probablement distribuïda
pels comerciants grecs d’Empúries– i un
bocí de ceràmica negra envernissada que
pel tipus de vernís sembla que hauria estat
fabricada a Grècia.
Situat al peu del pic de Serrat Roig, a Rubió,
hi trobem un jaciment romà de cronologia
segle I ANE - I. Un jaciment descobert arran
de les obres de construcció del pont que
connecta amb el túnel de Bracons, el 2006.
Aquest jaciment ocupava una extensió
d’uns 800 metres quadrats i s’hi van trobar
estructures de tipus hidràulic –un pou, una
bassa i un lacus o dipòsit d’aigües i fins a
set canals d’aigua– a més d’una estructura
d’habitació i material d’època romana -una
vaixella, diferents tipus de ceràmica i àmfores, monedes i estris d’ornamentació(Guàrdia i Harzbecher: 2007). És important
destacar que és l’únic jaciment d’època
romana en aquesta zona de la Garrotxa, ja
que es trobava fora de l’òrbita de les vies
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...Actualment, hi
ha unes 27
estructures
neolítiques
excavades, entre
elles, uns 6 fogars
que bé es poden
assimilar a
estructures
domèstiques...

ble. Actualment, hi ha unes 27 estructures
neolítiques excavades, entre elles, uns 6
fogars que bé es poden assimilar a estructures domèstiques (Saña: 2015). Basaven
la seva subsistència en l’agricultura –ordi
nu i blat nu– i la ramaderia –ovicaprins,
bovins i suids–. Les investigacions de la
flora aporten que les caducifòlies predominaven les formacions boscoses i la roureda
amb sotabosc de boix i avellaners a les
zones més humides. Fins i tot els pobladors
de La Dou explotaven el pi roig, present a
les zones muntanyoses.
El següent jaciment, per ordre cronològic,
també el trobem en el Pla de La Dou, a pocs
metres de l’anterior. Aquest es va descobrir, per casualitat, mentre es realitzaven
les excavacions del 2010 del jaciment del
neolític antic. Data del bronze final (II
mil·lenni ANE) –fa uns 4.000 anys–. Aquest
jaciment és una troballa molt recent i,
encara, no hi ha tanta informació com a
l’anterior –que és el més investigat de tota
la Vall–. No obstant això, ja destaca de
forma notable per ser dels pocs descoberts
al nord-est peninsular i sud de França en
aquesta cronologia i, sobretot, per la
grandària del fossat –com element defensiu– i del bon estat de conservació dels
materials que s’estan extraient. És un jaciment acadèmicament molt interessant, i
caldrà estar atent a les publicacions que els
investigadors realitzin, ja que aportaran
dades molt interessants per anar construint el puzle prehistòric català.
El següent també és del bronze final, però
no contemporani amb el de La Dou. Es
troba ubicat al polígon de La Serra, per on
passa la variant –just abans del túnel–. S’hi
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Els jaciments arqueològics en el municipi de la Vall d’en Bas

...El darrer
jaciment es troba
situat als
Hostalets de Bas,
a tocar del camí
ral, a la zona de
l’Aubert...
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...Es va excavar un
total de 1.200
metres quadrats i
els investigadors
encara no donen
per acabat el
projecte...
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Excavacio del poblat del bronze final.

de comunicació romanes. Tot fa pensar
que aquestes estructures estan relacionades amb les activitats de drenatge i distribució d’aigües. Esdevingué un assentament de caire rural o industrial de l’època
i que fou acompanyat d’una vil·la romana
que, segons els investigadors, s’ha de trobar molt pròxima a Rubió. Sembla que
–durant el segle I ANE– era un espai d’autoproveïment agrícola i ramader de dimensions considerables. A partir del segle I
després de la nostra era, els residus de la
bassa –datats per radiocarboni– demostren que es converteix en un abocador de
residus de forn –un tipus de cremador d’ús
desconegut–.
El darrer jaciment es troba situat als Hostalets, a tocar del camí ral, a la zona de l'Aubert. És un assentament rural de producció
agropecuària –cereals i ramaderia–. Disposa de tres fases d’ocupació: fase I
–segles VI i VII–, fase II –segles VII i VIII– i
fase III –segles IX i X–. És una peça important per a poder explicar el poblament rural
de l'alta edat mitjana (segles VI - VII) i Antiguitat Tardana (segles VIII - IX) a la Catalunya Vella. Cal tenir present que a les
darreries del segle V de la nostra era –476–
cau l'Imperi Romà d'Occident i s'acaben
transformant les dinàmiques i les relacions

Àmbit 1 de l'edifici de la fase II del jaciment
(segles VI-VII d.C).

econòmiques, culturals i polítiques que
fins llavors residien en un mateix denominador –el romà–. A partir d'aquí entren en
joc els pactes amb els pobles germànics i
noves formes de govern de caire aristocràtic. Serà aquest el context que regirà la vida
quotidiana dels habitants del poblat de
l'Aubert de l'Alta Edat Mitjana. Els informes
tècnics dels arqueòlegs mostren que la
zona construïda es trobava dividida en tres
sectors (Folch i Gibert: 2012). El primer, un
espai dividit en tres habitacions que sumen
uns 37 metres quadrats amb un fogar a
l'habitació central. El segon espai dedicat a
l'emmagatzematge de productes relacionats amb l'alimentació. I un tercer exterior
format per un camp de sitges i un forn de
dimensions considerables -de diferent cronologia-. Es va excavar un total de 1200
metres quadrats i els investigadors encara
no donen per acabat el projecte.
A la Vall d’en Bas, doncs, hi trobem cinc
jaciments arqueològics excavats a 2015. No
obstant això, alguns investigadors apunten
que per les connotacions orogràfiques i
ambientals podria arribar a haver-n’hi uns
25. Aquesta riquesa en jaciments no fa més
que donar crèdit a la realitat de la Vall d’en
Bas. Una zona privilegiada, rica i fèrtil, en
un entorn natural, singular i d’incomparable valor mediambiental i cultural. Tots
aquests factors han recolzat les diferents
societats a establir-se en aquesta Vall tan
emblemàtica. Així doncs, avui, a nosaltres,
la més llunyana de les societats sedentàries, ens tocarà superar un dels reptes més
importants, mantenir la Vall d’en Bas en el
millor estat de forma possible. Tot un repte
per a les noves societats tecnològiques i de
consum.
Xevi Collell

El personatge: EN BASSETS DELS HOSTALETS
En Miquel Serrat i Roca va néixer a can Bassets dels Hostalets el 3
d'agost del 1937. Fou el fill petit d'en Josep Serrat i la Remei Roca,
pares també de la Lluïsa Serrat, tretze mesos més gran que ell. Des
de ben jove va començar el negoci de la compravenda de bestiar, que
no ha deixat fins que s'ha jubilat, i que el seu fill gran ha continuat.

Quan va deixar d'anar a escola a què es va
dedicar?
Quan vaig plegar de col·legi vaig estar a
casa tres anys i quan tenia dinou anys me'n
vaig anar a fer la mili de voluntari a Olot. Hi
anava amb una moto petita, una BH. A les
vuit hi havia de ser, anàvem a la caserna al
costat del pont de ferro. Quan passaven
llista havíem de dir: "¡A la orden de
usted!". Algun dia després de passar llista

...ja feia temps que
tenia la idea de
comprar vaques i
vedells. Fins i tot
durant la mili tenia
un company amb
qui vam comprar
alguna vaca junts.

ja marxàvem. Vaig servir durant vint mesos,
però no sempre vaig estar a Olot: durant un
mes vaig ser a València a treure fang d'un
pantà que es va esbotzar. Hi vam anar soldats de moltes casernes. Els baixos de les
cases eren plens de fang, trèiem fanga de
tot arreu, fins i tot de dins els electrodomèstics, també hi havia moltes vaques i
cavalls morts...

Imatge del seu primer cotxe: el Citroën furgoneta.

També vaig anar a Pont de Bar (a tocar de la
Seu d'Urgell). Cada dia em tocava anar a la
Seu a buscar les cartes i portar-les a Pont
de Bar. Hi anàvem amb el camió de la llet i
també ajudàvem a recollir la llet. Algun dia
aprofitava per comprar un parell de conills i
llavors ens els menjàvem.
Quan va començar a dedicar-se al comerç
de bestiar?
Va ser en tornar de la mili. Jo ja feia temps
que tenia la idea de comprar vaques i
vedells. Fins i tot durant la mili tenia un
company amb qui vam comprar alguna vaca
junts. Recordo perfectament que va ser
amb en Joan Puig del Mallor, i vam comprar
la primera vaca. La vam anar a buscar a dalt
de tot de Batet i la vam baixar a peu fins a
Olot a can Puigvert, on la vam vendre per
matar i ja hi vam fer algun diner. Això devia
ser cap a l'any 1956 o 1957.
Llavors el meu pare em va comprar una furgoneta Citroën 2 cavalls i vaig comprar
vedells. Primer vaig comprar tres vedells a

Fent la mili, 1958.
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...Vaig anar a
escola fins als
quinze o 16 anys.
També ajudava a
casa a condeir el
bestiar i a munyir
les vaques...

Parli'ns de la seva infància als Hostalets
Els meus pares feien de pagès i jo de petit
anava a escola als Hostalets amb el senyor
Paulino, que havia vingut de Rupit. Vaig
anar a escola fins als 15 o 16 anys. També
ajudava a casa a condeir el bestiar i a munyir les vaques. Cadascú munyia la seva
vaca cada matí i cada vespre. També
havíem d'escapçar, trencar caps, espellonar el blat de moro, arrencar fesols... Els de
les diferents cases ens ajudàvem els uns
als altres i entre tots cada any, quan acabàvem, fèiem una castanyada per Tots Sants.
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El personatge: EN BASSETS DELS HOSTALETS

...Comprava
bàsicament
vaques per munyir
i les venia a cases
dels Hostalets. Els
en treia les velles i
els en venia de
noves...
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...Vam tenir dos
fills: en Josep
Serrat i en Jesús
Serrat, que es
porten un parell
d'anys. Tots dos
viuen també als
Hostalets...
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Banyoles i els vaig vendre. Ja hi vaig guanyar 6.000 o 7.000 pessetes. Per tornar de
Banyoles havíem de passar per Mieres perquè per l'altre cantó ens demanaven una
guia de fronteres.
Comprava bàsicament vaques per munyir i
les venia a cases dels Hostalets. Els en treia
les velles i els en venia de noves. Fa seixanta anys a cada casa hi havia una truja i
dues o tres vaques per munyir i així en
venien la llet. A casa meva continuàvem
fent de pagesos i també munyíem vaques.
Sempre teníem catorze o quinze vaques; i
sempre n'hem anat comprant i venent.
Es feia estraperlo a l'època en què vostè es
dedicava a la compravenda de bestiar?
A la meva època no, però recordo que anteriorment se n'havia fet, quan jo era petit.
Pujaven els vedells a peu per la Casica fins
a Pibernat. Allà dalt ja els esperaven els de
Cantonigròs i s'enduien els vedells. Aprofitaven per pujar-hi els dos dies que no hi
havia la Guàrdia Civil. També hi pujaven pel
camí del Grau i per molts altres camins diferents. Era una manera de poder vendre
vedells cap a Barcelona i així feien molts
més diners.
Quan va conèixer la seva senyora?
Amb la Dolors ja ens coneixíem de tota la
vida dels Hostalets, i durant la mili ens
escrivíem cartes. Ella de jove va anar a tre-

En Miquel Serrat a la fira de Sant Lluc.

Casament d'en Miquel Serrat Roca i la Dolors Nogué
Vidal a l'església Sant Cristòfol les Fonts el 21 de
setembre del 1968.

ballar a Olot a ca l'Arqués, a la botiga. Ens
vam casar quan jo tenia trenta anys després de festejar nou anys. Llavors ja teníem
el negoci ben arriat i vam comprar un
camió. Vam tenir dos fills: en Josep i en
Jesús Serrat, que es porten un parell
d'anys. Tots dos viuen també als Hostalets.
El Josep viu en una casa al costat nostre i en
Jesús viu amb nosaltres.
Els fills han seguit el seu negoci?
En Josep, el fill gran, ha seguit amb el
negoci, i encara continua. En Jesús, el petit,

...Vaig haver
d'anar a Maó, al
costat de
l'aeroport. Es veu
que volien allargar
l'aeroport però les
vaques feien nosa
i jo les vaig
comprar.

L'ermita de Sant Miquel es va reformar cap al 1973 o
1974. Com que no s'hi podia arribar amb cotxe es deixava tot el material a Mas Pibernat, i uns quants voluntaris ho pujaven amb mules els diumenges al matí.

és enginyar agrònom, però es dedica al
negoci de les vaques ecològiques.
Parli'ns del seu dia a dia ara que ja està
jubilat.
Cada dia vaig a esmorzar al Bar Font dels
Hostalets i llavors vaig a la Corda a buscar
pinso. Després vaig a donar pinso al bestiar
del meu fill gran, a darrere de casa, a can
Pinyana i a Sant Feliu de Pallerols. Té
vaques, vedells i cavalls. Cada tarda, cada
dia de l'any, vaig a en Bas al bar dels avis a
jugar a la botifarra.
Expliqui'ns alguna anècdota que li hagi
passat al llarg dels anys que s'ha dedicat
a aquest negoci.
Un dia que vaig anar al mercat de Girona
em van dir si l'endemà volia anar a comprar
vaques. Era un diumenge i jo tenia un dinar,
però vaig dir que sí. Vaig haver d'anar a

RECOMANI’NS
UN COLOR: verd.
UN LLIBRE: No en llegeixo mai cap.
UNA PEL·LÍCULA: Les d'en Paco Martínez Soria
UN LLOC PER VIURE: Els Hostalets.
UN MOMENT INOBLIDABLE: El naixement del meu primer fill.
Alícia Caritg i Laia Martí

En Miquel i la Dolors, el seu fill gran, Josep Serrat, amb la seva dona, Eva Calm, i el seu fill petit, en Jesús Serrat.
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...Cada tarda, cada
dia de l'any, vaig a
en Bas al bar dels
avis a jugar a la
botifarra...

Maó, al costat de l'aeroport. Es veu que
volien allargar l'aeroport però les vaques
feien nosa i jo les vaig comprar. Recordo
que veia volar els avions allà mateix, però
les vaques ni en feien cas. Vam comprar un
camió de dos pisos per poder portar aquestes vaques fins aquí; que va arribar amb
vaixell.
A més, va coincidir que en aquella època, a
Menorca, va tancar la fàbrica del Caserío, i
llavors tothom que tenia vaques per vendre'n la llet al Caserío havia de llançar la
llet. Per tant es van vendre moltes d'aquestes vaques, de diferents granges de
Menorca i jo en vaig comprar.
Altres anècdotes que puc explicar són que
una vegada un cavall em va trencar el braç;
i fa un parell d'anys ens va néixer un burro
blanc, que no se n'havia vist mai cap!
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D'esquerra a dreta, Quayrat i Lezat.

Un foraster al 3.000 de l’estiu
Com cada primer cap de setmana d’agost, el GECA organitza el 3000 de
l’estiu; aquest any, tocava el pic d’Espijeoles, un cim de 3.065 m situat
al massís del Pirineu central a la serralada de Luchon.

S
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...Us he de dir que,
fins que no em
vaig traslladar a La
Garrotxa,
pràcticament no
havia fet
muntanya. A poc a
poc, m’he anat
introduint en
aquest món i
agafant
experiència...
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uposo que tots coneixeu en Quim Masferrer; si no, podeu buscar a Internet El Foraster. Us trobareu amb un programa de TV3
entranyable, on el presentador arriba a un
poble de Catalunya i entra a les vides dels
seus habitants, compartint el seu dia a dia.
Així em vaig sentir jo, ja fa més d’un any,
quan em vaig traslladar des d’A Coruña a
Olot; quin gran canvi! Radical. Començava
una nova vida…
Recordo perfectament que una de les primeres coses que vaig fer quan vaig arribar
va ser assistir a un sopar que els monitors
del GECA organitzaven. Jo no coneixia a
ningú, vaig estar a punt de no anar-hi, però
la Laura insistia dient que m’ho passaria
molt bé; quin gran consell! Us semblarà
una bestiesa, però aquest sopar em va ajudar moltíssim a integrar-me. Per què?
Doncs, era un sopar per acomiadar dos
monitors argentins, en Pablo i la Nati, que
tornaven al seu país. La gent del GECA els
acomiadava com si fossin una part important de les seves vides, i ho eren. Això em
va fer pensar que aquí estaria bé, que
podria encaixar. Des d’aquest dia, vaig participar activament en les activitats del
GECA, especialment com a monitor de la

mainada i el jovent, que a més em permetia
conèixer i enamorar-me del magnífic territori que ens envolta. El GECA s’ha convertit
en un petit antídot per superar la famosa
morriña dels gallecs.
M’haureu de perdonar per aquesta llarga
introducció, que no té res a veure amb l’article que ens ocupa, però és important per
a mi posar-vos en situació de les circumstàncies personals que m’han portat
des d’A Coruña fins a un cim de més de
3.000 m del Pirineu francès. Us he de dir
que, fins que no em vaig traslladar a la
Garrotxa, pràcticament no havia fet muntanya. A poc a poc, m’he anat introduint en
aquest món i agafant experiència, per això,
un 3.000 amb la gent més experta del
GECA era una cosa que em venia molt de
gust, sempre s’aprenen coses noves!
El 3.000 de l’estiu i encara no he començat
a explicar-lo! És veritat que no tenia pensat
fer-vos una cronologia exhaustiva de la ruta
que hem fet, però us en faré cinc cèntims:
El dissabte fem motxilles i sortim amb cotxes, cadascú al ritme que vol... l’objectiu és
arribar a sopar al refugi d’Espingo. La majoria del grup es troben a les Granges d’Astau
(1.140 m), on deixem els cotxes i comencem

Un foraster al 3.000 de l’estiu
peus. Deixem el GR-10 just abans del Col
d’Espingo; hi ha molta boira i no tenim
bones vistes, no sabem quin paisatge ens
espera l’endemà. Des del coll, seguim la
indicació que ens porta fins al nostre
objectiu del dissabte: Refugi d’Espingo
(1.967m). Col·loquem motxilles i material,
distribuïm habitacions i esperem que arribi
l’hora de sopar. Agradable vetllada conversant i coneixent més amics del GECA. Anem
a dormir aviat que s’ha de matinar. A les
5.30 h sona el despertador. Intentem vestirnos en silenci (som molts i no ho aconse-
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...Davant nostre, la
cascada d’Oô que
ens impressiona
pel volum d’aigua
i pel soroll...

la caminada. La tarda és grisa, hi ha boira
pràcticament a tot el camí i avancem amb la
humitat que es filtra pertot arreu! Seguim
una pista que ens porta fins al Lac d’Oô, el
qual forma una circumferència quasi perfecta. A la dreta, deixem el refugi du Lac
d’Oô (1.580 m). Davant nostre, la cascada
d’Oô que ens impressiona pel volum d’aigua i pel soroll que trenca el silenci de la
tarda. Voregem el llac i enfilem amunt
seguint el GR-10 a través d’un camí estret i
dret, guanyant desnivell ràpidament,
alhora que intentem no mullar-nos els

Cascada i llac d'Oô, al fons treu el nas el majestuos pic Quayrat.
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Un foraster al 3.000 de l’estiu
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...Us podeu
imaginar quin goig
fa un grup de 35
excursionistes en
fila índia?
Això sí, tots
seguint els
directors
d’orquestra: en
Pere Gelis, que ens
fa de guia i en
Menguis...
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guim del tot) i baixem a esmorzar. Sortim
del refugi, alguns amb frontals, emocionats
(o mig adormits) per aconseguir l’objectiu
del diumenge: el cim d’Epijeoles. Us podeu
imaginar quin goig fa un grup de 35 excursionistes en fila índia? Això sí, tots seguint
els directors d’orquestra: en Pere Gelis,
que ens fa de guia, i en Menguis, que ho
organitza i controla tot! Quin parell, ja em
van enredar per escriure la crònica... A
mesura que es desperta el dia, quedem
embadalits per la bellesa d’aquest indret,
envoltats d’imponents pics de 3.000 m que
s’uneixen entre si per unes crestes afiladíssimes com la del Grand Quayrat-Lézat.
Admirant tot el circ d’Espingo, amb el nostre objectiu davant, preciós, agafant un
color rogenc fins que li toca el sol de ple.
Anem guanyant desnivell i deixem el Lac
d’Espingo enrere i el Lac Laussat a la nostra
esquerra, just en una passarel·la on parem
a fer una foto de grup i ens desviem a la
dreta. El pendent ara és molt més pronunciat! Remuntem tots junts fins al coll i allà
encara ens espera una grimpada important
fins a arribar al cim. Objectiu aconseguit!
1.100 m de desnivell positiu en 4 km. Tota
una festa a 3.065 m d’altitud. Fotos, abraçades... ¡Carallo con los del GECA! I penso...

Refugi i llac d'Oô.

El primer sol daurava els cims.

quin serà el secret per conservar-se tots tan
bé? Serà el contingut de la petita cantimplora que m’ofereix en Menguis a dalt? Ratafia, és clar! Serà el fuet per compartir? Seran
les banderes? Suposo que una mica tot plegat, una forma de veure la vida, de gaudir
del teu país i de la seva gent.
Trenta-cinc persones al cim d’Espijeoles,
cadascuna amb la seva història, compartint-ne una en comú: el GECA.
Un cap de setmana ple d’anècdotes i vivències, on el més important no és fer el cim,
sinó gaudir del camí. Què destacaria? El

...Trenta-cinc
persones al cim
d’Espijeoles,
cadascuna amb la
seva història,
compartint-ne una
en comú: el GECA.

Ja tocava baixar i entre les converses, una
nova sorpresa: on anirem l’any vinent?
Després d’una pujada forta i dura, cansats,
i amb tota la baixada davant nostre… Com
es pot estar pensant en la pròxima? Doncs
aquesta era la conversa! I no es parlava
d’un cim qualsevol, no; als Alps! L’any que
ve volem anar als Alps (canviarem el nom
de la sortida: el 4.000 de l’estiu). I així vam
arribar al refugi d’Espingo (després de
remullar-nos els peus amb aigua gèlida)
entre riures, nous projectes i cares de satisfacció.
Esperant el pròxim tres mil.
Per cert, gent del GECA… sou molt bona
gent!
L’altre foraster,
David Fernández González
D'esquerra a dreta; Lezat, Cabriolers, Roio, Perdiguero
i Portillón.

grup, la convivència, les ganes d’ajudar-se
els uns als altres, l’esperit de superació. I
és clar, un entorn espectacular! De tots els
moments viscuts, n’hi va haver un de graciós i profund alhora:
— Després d’aquest cim em jubilo
— Tens pensat morir-te, ja?
— No, home!
— Doncs segur que no serà el teu últim
3.000 !!!
I llavors es parla de la retranca dels gallecs?
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...Esperant el
pròxim tres mil.
Per cert, gent
del GECA…
sou molt bona
gent!

Ben posats abans de l'ultim esforc
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Salvadora Galceran: 35 anys a la cuina de l’escola Verntallat
CURS 96-97. D’esquerra a dreta: Antònia Gurt, Salvadora, Pilar Guitart i Joaquima Barris.

Senzilla, discreta, treballadora, amable, simpàtica… no hi ha paraules suficients per descriure una dona amant de
la seva feina i amb gran habilitat per fer-la.
Tantes hores de ball a la cuina amb vestit de gala, orquestra excepcional i amb uns instruments únics que fan que
la seva melodia sigui dolça i agradable al paladar de tots els que han passat pel menjador de l’escola Verntallat.
Amb la Salvadora parlarem dels inicis, de les curiositats que s’amaguen dins d’una cuina i d’un dels secrets més
ben guardats fins ara: la recepta de la famosa sopa, dels canelons de Nadal i de les patates rosses.

L

a Salvadora Galceran Ayats va néixer l’1 de juny
de 1950 a la Vall de Bianya. Casada amb Josep
Cullet, de can Peua de Joanetes (can Trona) des
del 1970 és mare de dos fills: la Glòria i en Carles.
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...vam començar
amb un esclop i
una espardenya.
Com que a Sant
Privat ja es feia
menjador escolar,
ens van portar les
olles, les cassoles
i els coberts.
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...Pel que fa als
canelons, hem
arribat a fer-ne uns
1.300. La dificultat
no és fer-ne
aquesta quantitat,
sinó que els fem
mentre cuinem els
dinars.

El 15 d’octubre de 1979 es va inaugurar la
nova escola de la Vall, el Verntallat, i el seu
menjador va entrar en funcionament el
desembre d’aquell mateix any. Com vas aconseguir ser una de les primeres cuineres?
Quan vaig assabentar-me que feien una escola
nova a la Vall d’en Bas i que necessitarien personal per a la cuina, vaig anar a trobar la senyoreta
Maria Àngels Barris. Jo en aquella època treballava a casa fent gènere de punt i, com que la mainada ja era més gran i m’agradava molt cuinar,
vaig pensar que seria una bona oportunitat. Al
cap de pocs dies ja em trucaven perquè anés a
parlar amb el director d’aleshores, el senyor Pere
Arrebola. Em van agafar i juntament amb mi
també entraren de cuineres la Quimeta Barris de
cal Capellà i la Montserrat Soy de cal Ferrer del
Mallol.
Vau començar del no-res cuinant per a uns 180200 alumnes. Com van ser aquests inicis?
Efectivament vam començar amb un esclop i una
espardenya. Com que a Sant Privat ja es feia
menjador escolar, ens van portar les olles, les
cassoles i els coberts. De mica a mica, amb els
diners que es feien dels menús i l’ajuda de
magisteri, es va anar ampliant el material de la
cuina i del menjador. Els menús que nosaltres
cuinàvem els feien els mestres i els revisava la
Sra. Padró. En aquella època, hi havia dos encarregats de menjador setmanalment que feien les
comandes juntament amb el senyor Pere. Anàvem a treballar totes tres cuineres amb transport escolar: jo i la Quimeta, a la parada de can
Trona, i la Montserrat, a Sant Privat. A les 5,
havíem d’espavilar-nos si no el volíem perdre.
Moltes vegades ens venia ben just.

Si una cosa ha tingut i té la cuina del Verntallat
és que el seu menjar és com el de casa, i si hi
ha una cosa que després de tants anys encara
se’n parla és de la sopa, de les patates rosses i
dels canelons. Quin és el secret d’aquesta sopa
que molts nens encara ara diuen a les seves
mares que la feu més bona que elles; què tenen
unes senzilles patates rosses que tots els
alumnes esperin arribar aquell dia de la setmana per menjar-ne i com es fan 1.300 canelons
de Nadal?
No té cap secret. A la sopa, hi posem ossos d’espinada de porc, pilotes, carcanades de pollastre, ossos de vedella, molta verdura (api, pastanaga, ceba, bleda, patata, porro); una mica de
fesols, perquè quedi blanca, i a bullir un parell
d’horetes com a mínim.
Les patates rosses són naturals. Sempre intentem comprar-ne de la groga o monalisa i, si
podem, que sigui de la Vall. Primer les precuinem i les coem totes a la fregidora. Les deixem a
punt per rossejar en unes cassoles sense tapar
i, just abans de servir a cada torn, les rossegem
perquè quedin cruixents.
Pel que fa als canelons, hem arribat a fer-ne uns
1.300. La dificultat no és fer-ne aquesta quantitat, sinó que els fem mentre cuinem els dinars.
Fem el mateix procediment durant els dos dies
anteriors al dinar de Nadal. Mentre fem el dinar,
rostim la vedella, el porc i el pollastre amb la
ceba, els alls i una miqueta de tomata i un raig
de vi. Lliguem la carn triturada amb una beixamel que fem nosaltres. Quan hem acabat la jornada i hem recollit la cuina, ens quedem una
horeta a enroscar els canelons.
Salvadora, han passat 35 els anys. La cuina d’abans i d’ara no són iguals. Els canvis no són
fàcils, però per a ella no hi ha res difícil…

A la cuina del Verntallat, els menús s’han
anat adaptant als nous temps i això ha com-

...A la cuina del
Verntallat, els
menús s’han anat
adaptant als nous
temps i això ha
comportat una
adaptació també
dels estris
i aparells
per cuinar...

portat una adaptació també dels estris i aparells
per cuinar, però, tant abans com ara, jo he treballat amb la mateixa dedicació i il·lusió. Sempre m’ha agradat treballar i totes les feines les
he fet a gust. Actualment, a la cuina treballen:
l’Anna Espuña, la Maria Àngels Serrat i l’Antònia
Gurt.
A partir del 19 de juny què faràs?
Vull fer moltes coses: anar a caminar, cuidar les
meves flors, fer companyia al meu home; poder
fer algun viatge i, sobretot, dedicar-me a la família.
ANÈCDOTES:
“Algunes vegades ens havíem trobat sense
aigua i, per poder coure els llegums, l’anàvem a
buscar, amb bidons de llet, a la casa de pagès
que hi havia davant de l’escola. Traginàvem l’aigua com podíem entre nosaltres i els mestres”.
“Ens fèiem els flams amb llet de vaca de la casa
de pagès del davant de l’escola. Posàvem totes
les flameres individuals sobre la planxa de cuinar. Amb l’escalfor de la planxa, torràvem el
sucre, les trèiem amb unes pinces i hi tiràvem la
llet quan enren fredes”.
“Inicialment, ens picàvem nosaltres la carn per
fer les hamburgueses i les mandonguilles.

Carnet de manipuladora
d’aliments de la
Salvadora
de l’any 1982.

La Salvadora en una
foto de l’any 2010

Actualment, encara ens fem les mandonguilles”.
“Durant el curs escolar del 1983-84 i per falta
d’espai a l’escola, el parvulari va marxar del Verntallat i es va traslladar a les Preses. Portaven el
menjar les dues ajudants de cuina dins d’una olla
grossa tapada i amb el seu cotxe particular.
Aquest servei el vam fer fins al curs 96-97”.
“Primerament, per calcular les mesures del menjar es feia per cassons, garsales o mides d’olla.
Per exemple: un cassó de llegums en cru era, en
cuit, per a 30 nens; 7 garsales de patata crua eren
pel dia de la verdura i 9 pel dia de les patates en
suc. Dues garsales plenes corresponien a uns 25
kg de patates. Actualment, encara fem servir
aquestes mides tan grans, però els llegums i la
pasta es pesen i fem un tant per nen”.
Alícia Caritg

Gràcies
Salvadora !

Les cuineres del Verntallat
del curs 1993-94.
D’esquerra a dreta:
Montserrat Soy, la
Salvadora i la Quimeta
Barris de cal Capellà.

“Creiem que la Salvadora és la cuinera del
Verntallat amb majúscules, ja hi era fa 20 anys
quan nosaltres, ara pares, érem petits i ha
estat també la cuinera dels nostres fills. Sempre discreta, treballadora i al seu lloc, a la
cuina, posant aquells ingredients ‘màgics’ que
fan que encara avui la sopa i les patates rosses
siguin els millors plats de la nostra escola. Li
desitgem que gaudeixi molt d’aquesta nova
etapa que comença”.
L’AMPA
“Hem passat moments bons i dolents,
moments de nervis i estrès…, però juntes i amb
il·lusió hem fet que cada dia els alumnes d’aquesta escola poguessin menjar. Molta sort”.
LES CUINERES

“Salvadora, deixes una petjada de molts anys
a l’escola, records i experiències. Aquest
comiat és el pas a un futur prometedor i per
això et volem desitjar tot i res: tot el que et
pugui fer feliç i res que et pugui fer patir”.
LES MONITORES DE MENJADOR
“En nom de tota l’escola Verntallat, et volem
donar les gràcies per haver dedicat prop de
64.000 dies de la teva vida a elaborar, juntament amb les teves companyes, els més de dos
milions i mig de menjars, de qualitat, que en
aquests temps han sortit de la cuina de la nostra escola. Dinars fets amb ganes i il·lusió, i
sobretot, molta dedicació.
Moltes gràcies per fer-ho tan bé!
EQUIP DIRECTIU I MESTRES
DE L’ESCOLA VERNTALLAT
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...et volem donar
les gràcies per
haver dedicat prop
de 64.000 dies de
la teva vida a
elaborar,
juntament amb les
teves companyes,
els més de dos
milions i mig de
menjars...
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Sortida acampada als llacs de les Bulloses
GECA JOVENT-MAINADA

Aniol Coll i Lluc Plantés.

GECAjovent al cim del Carlit (al centre hi ha la Berta Montoro).

L
...Ens vam banyar
al llac i com que
l'aigua estava
freda com glaçons,
només ens
mullàvem les
cames.

PUIGSACALM 127

A l'hora de dinar
junts amb el grup
de jovent
formàvem una
gran colla.
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a sortida de dos dies d'acampada a la Cerdanya va començar el dissabte dia 4 de juliol
a les 9 del matí. Després d’acomiadar-nos
dels pares pujàrem a l'autocar i tot mirant
una pel·lícula ens dirigírem cap a FontRomeu on hi havia el càmping. Allà sortírem
per una primera excursió, dinar d'un entrepà
i tornada cap al càmping, ja que feia molta
calor.
Quan vàrem arribar al càmping vam muntar
les tendes i ens vam anar a refrescar a la piscina per recuperar energia i esperar que fos
l'hora de sopar i a descansar aviat, per carregar les piles per al diumenge, ja que ens
havíem de despertar aviat. A la tenda, hi vivia
un okupa, una aranya enorme que només de
veure'ns va fugir cames ajudeu-me.
El diumenge ens vàrem llevar a les 6 del matí,
quan encara havia de sortir el sol.
Sense perdre gaire temps, començàrem l'excursió pels llacs de les Bulloses.
Allà trepitjàrem restes de neu on vam fer una

GECAmainada al complet.

guerra i en Xino va rebre, fins i tot li va arribar
la neu dins dels calçotets.
Ens vam banyar al llac, i com que l'aigua
estava freda com glaçons, només ens mullàvem les cames.
A l'hora de dinar, ho vàrem fer junts amb el
grup de jovent i formàrem una gran colla.
A la tarda, quan tornàrem, assajàrem la
cançó del GECA.
Quan vam arribar a Sant Esteve d'en Bas, ja
havia caigut la nit i vàrem cantar la cançó a
tots els pares, les mares i els amics que ens
esperaven.
Anar d'excursió amb el grup de mainada és
molt divertit, i mentre coneixem llocs meravellosos del nostre entorn, fem amics i aprenem moltes coses tot gaudint de la natura.
Després d'aquesta experiència amb aquest
meravellós grup, animaríem que vinguessin a
provar-ho altres joves i nens de la comarca.
Lluc Plantés i Aniol Coll
(Els dos amb 8 anys)

...Vam endinsarnos en un bosquet
de pins i fang tot
tirant fins una
zona més oberta
on vam travessar
ponts i vam passar
pel costat d’un
llac d’aigua molt
freda.

...La baixada va
ser una mica més
relaxada i més
divertida perquè
vam passar per la
neu com si
portéssim uns
esquís
imaginaris...

E

ra un matí de molta calor. Érem tots fent fila
davant de la porta de l’autocar. En Sergi i el conductor intentava posar bé les maletes que, amb
les presses, havíem deixat ben mal col·locades
dins el maleter.
Ens vam acomiadar dels pares i un cop ens van
haver deixat entrar dins l’autocar i tots ja estàvem ben asseguts, la Laia va pensar que hauríem
d’haver agafat pel·lícules per als més petits. Va
tornar a baixar i va córrer els 100 metres llisos fins
a casa seva. De seguida la vam veure tornar amb
un piló d’elles i finalment el conductor va poder
arrancar.
En vam triar una d’una petita bruixa i fins i tot la
Núria i jo, ens hi vam quedar encantades.
Al cap d’una estona vam parar en uns serveis.
L’entrada era gegant i per arribar-hi passaves per
un pont sobre la carretera. Després vam asseure’ns a l’ombra uns minuts.
L’autocar es va tornar a posar en marxa i ara sí,
fins al punt on teníem planejat començar la
caminada. Un cop allà, vam preparar les maletes
amb el dinar i vam tirar muntanya amunt. A mig
camí, tots teníem molta gana i al final vam decidir parar en un lloc per dinar. El terra estava
cobert de pinyes... Era imprescindible fer guerra
i es va iniciar una batalla.
Un cop fet el cim, vam tornar a baixar cap a l’autocar que ens va portar a un càmping amb piscina
a Font Romeu. Pel camí vam veure llacs i rius molt
bonics i un bosc que semblava mort. De fons,
dins l’autocar se sentien músiques diferents.
En arribar al càmping, vam triar les pizzes que
volíem per sopar i amb presses vam anar als
lavabos a posar-nos el banyador per anar a les
piscines. Al principi vam notar que l’aigua era
molt calenta, però més tard vam començar a
notar que passava un aire fred i vam haver de
marxar enfredorits cap al lloc on havíem de
muntar-ho tot. Ens vam canviar. Alguns muntaven tendes, d’altres jugaven a cartes i d’altres
feien entrepans de Nocilla.
Cadascú es va triar la tenda i la va ordenar per
poder dormir tothom menys en Xino, que dormia
sol i no tenia tants problemes.

Un cop feta la feina, vam anar a sopar en una pizzeria al capdamunt del càmping. Ens vam atipar
molt i jo vaig acabar amb una mica de mal de
panxa, però a mitjanit ja m’havia passat. Els
altres, per pair, van anar al parc.
Al final tots vam dormir planers, però ens va costar una mica.
Ja era el matí i el fred es notava més, però tot
bevent el Cacaolat i menjant ens va anar passant. Vam fer les maletes i vam començar a tirar
cap al pic Carlit. Vam endinsar-nos en un bosquet de pins i fang tot tirant fins a una zona més
oberta on vam travessar ponts i vam passar pel
costat d’un llac d’aigua molt freda. Des d’allà ja
es podia veure el pic, però les coses es van
començar a complicar. Primer en Ferran es va fer
mal al peu. Va intentar tirar un trosset més, però
no va poder continuar i va haver de marxar amb
la Pilar. Després, en Josep es va adonar que ja
era l’hora de dinar d’en Lluís i va baixar fins on
era la Pilar.
Més amunt alguns van començar a patir. Una
d’elles era la Berta Regueiro que no es veia
segura de tirar endavant i va decidir recular amb
la Mercè. Llavors vam aprofitar per demanar si
algú volia recular amb elles. La Núria i la Marta,
que ja no podien més, van decidir també tirar
enrere. Només vam quedar la Laia, l ’Andrea,
l’Eva i jo, que vam seguir fins al cim tot i que el
camí ens va resultar molt dur. Gràcies a la Laura
i en David que ens donaven forces, vam lluitar
fins a arribar al capdamunt.
En Josep ens va donar una sorpresa i va arribar tot
corrent allà dalt. Ens vam fer un munt de fotos i
vam celebrar-ho cantant la cançó del GECA.
La baixada va ser una mica més relaxada i més
divertida, perquè vam passar per la neu com si
portéssim uns esquís imaginaris. Més avall, el
camí era molt pedregós, però el vam baixar tot
planejant les sortides de l’any que ve.
Vam anar baixant tot xino-xano fins que vam arribar al llac, allà vam dinar tots junts, vam descansar i ens ho vam passar d’allò més bé.

Berta Montoro - (12 anys)
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Tot el grup Jovent
i Mainada al
complet,
al darrere hi ha
el Carlit.
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Fitxes sortides tercer trimestre de 2015

TAGAMANENT
14 de juny de 2015 – 32 participants
Horari efectiu: 4,32 h – Horari total: 5,30 h
Vocal: Lluís Avellana
Itinerari: Aiguafreda, l’Avenco, Pou de Glaç,
Tagamanent, mas de l’Agustí, pla de la Calma,
plans de les Ginestes, pla del Cafè, coll de
Tarrus, coll Formic.
Altura màx: 1.257 m – Altura mín: 420 m
Altura mín: 420 m
Desnivell acumulat: 975 m
Quilòmetres: 15,177 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps
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CABRERA (APLEC DE FALGARS)
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5 de juliol de 2015 – 38 participants
Horari efectiu: 3,50 h - Horari total: 4,54 h
Vocal: GECA
Itinerari: Falgars d’en Bas, els Sangles, pla de
Santcrist, Casanova dels Racons, coll de Bram,
Santuari de Cabrera, l’Osca, les Marrades, la Faja,
font Sorda, fonts del Fluvià, molí de la Faja, puig
de les Cabres, Creu Llobi, Sant Pere de Falgars.
Altura màx: 1.311 m – Altura mín: 954 m
Desnivell acumulat: 640 m
Quilòmetres: 13,890 – Mitjana: 3,9 km/h
Temps: bon temps

BANYOLES – SANT PATLLARI
(Sortida de St. Bernat)
21 de juny de 2015 – 23 participants
Horari efectiu: 2,25 h – Horari total: 3,23 h
Vocal: Jaume Campolier
Itinerari: Sant Cebrià de Pujarnol, can Vila, serrat
de Can Camós, el Mirador, Sant Patllari, coll
Tallat, puig Cabrit, el Pi Gros, collet de Pujarnol,
camí de Missa i Sant Cebrià de Pujarnol.
Altura màx: 650 m – Altura mín: 423 m
Desnivell acumulat: 310 m
Quilòmetres: 8,094 – Mitjana: 3,5 km/hora
Temps: bon temps

FONTS DEL TEC
I CIM DE POMAROLA
19 de juliol de 2015 – 18 participants
Horari efectiu: 4,25 h - Horari total: 5,40 h
Vocal: Barto Planagumà
Itinerari: Collada Fonda, roques d’en Marcer, font
del Fra Joan, coll de Pal, Fonts del Tec, roc de la
Mort de l’Escolà, portella de Rojà, plans de Calm
Magre, cim de Pomarola, roca Colom, coll de Pal i
Collada Fonda.
Altura màx: 2.506 m – Altura mín: 1.870 m
Desnivell acumulat: 650 m
Quilòmetres: 16,300 – Mitjana: 3,8 km/h
Temps: bon temps

PIC SPIJEOLES / ES PUJÒLES 3.065 m
1-2-3 d’agost de 2015 – 35 participants
Horari efectiu: 6,30 h - Horari total: 8,55 h
Vocal: Pere Gelis
Itinerari: (dia 1) Granges d’Astau, Vall d’Oô, llac i
cascada d’Oô i refugi d’Espingo. (dia 2) refugi d’Espingo, llac de Saussat, pont, coll del Portillón o de
Spijeoles, pic de Spijeoles de 3.065 m i tornada al
refugi pel mateix camí. (dia 3) refugi d’Espingo, vall
d’Oô, llac d’Oô, Granges d’Astau.
Altura màx: 3.065 m – Altura mín: 1.130 m
Desnivell acumulat: 2.030 m
Quilòmetres: 25,395 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: bon temps

PUIG SACREU – ST. PAU DE
SEGÚRIES (NOCTURNA)
22 d’agost de 2015 – 34 participants
Horari efectiu: 2,55 h - Horari total: 3,46 h
Vocal: Jordi Freixa
Itinerari: Sant Pau de Segúries, església Vella de
Sant Pau, coll Pregon, serrat Fresc, collada de
Capsacosta, Via Romana, font de l’Arç, pla de les
Barraques, coll Salarsa, Mirador d’en Serra, puig
Sacreu, pla de can Petit, Sant Pau de Segúries.
Altura màx: 1.121 m – Altura mín: 853 m
Desnivell acumulat: 393 m
Quilòmetres: 9,960 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: bon temps

SANTA MAGDALENA DEL MONT
30 d’agost de 2015 – 24 participants
Horari efectiu: 3,59 h - Horari total: 5,37 h
Vocal: Joan Juanola i Quim Barcons
Itinerari: cruïlla de Capdevila, restes masia
Borrodà, serrat de cal Piquè, canal de Clivillers,
pas dels Burros, coll de Joanetes, puig Corneli,
Santa Magdalena del Mont, camí de Les Olletes,
roca dels Llops, cova de Les Olletes, Fontanills,
font de Fontanills, font de Sobirà, mas Sobirà,
safreig de Sobirà, el Bosquet, La Portella (cal
Nilo), casa el Raurell.
Altura màx: 1.348 m – Altura mín: 486 m
Desnivell acumulat: 862 m - Quilòmetres: 12,510
Mitjana: 3,4 km/h - Temps: bon temps

ROC D’ ORÓ – COGULLÓ D’ESTELA
13 de setembre de 2015 – 33 participants
Horari efectiu: 3,38 h - Horari total: 5,35 h
Vocal: Jordi Muñoz i Francesc Bretcha
Itinerari: Santuari de Corbera, pla de la Creueta,
coll de Tagats, pla de la Bassa, els Rasets, cim de
la Torreta, roc d'Oró, coll d'Estela, cogulló d'Estela, font d'Estela, plans de Tagats, font de
Tagats, can Déu i Santuari de Corbera.
Altura màx: 1.986 m – Altura mín: 1.425 m
Desnivell acumulat: 720 m
Quilòmetres: 9,837 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: bon temps
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(APLEC DEL GECA)
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Socials
FESTA MAJOR D'EN BAS
Del 18 al 21 de setembre els lletissons vam celebrar la nostra
festa major. Enguany la festa va ser encapçalada per un magnífic pregó a càrrec dels Gínjols d'en Bas, que entraren i sortiren de la Plaça exhibint els balls que van dur a terme durant
el Carnaval passat, del qual guanyaren el primer premi de
comparsa. Com cada any, a la festa, hi va tenir lloc la penjada
del burro, el sopar popular seguit dels playbacks, la baixada
de karts, el ball dels gegants i el burro i moltes altres activitats, totes amb molta participació i acompanyades de molt
bon temps.

11 DE SETEMBRE
El passat 11 de setembre, com
cada any, el GECA va tornar a
celebrar la nostra diada anant
en comitiva fins al puig de Sant
Antoni. Allà vam canviar l'estelada que posàrem fa un any,
vam cantar Els segadors, ens
vam fer la foto de rigor i hi va
haver esmorzar per a tothom.
Seguidament, com s’està fent
en els darrers anys, vam baixar
cap al Parc de l’Estació per fer
una foto de grup i pujar als
autocars organitzats per l'ANC
per anar a omplir la Meridiana
de Barcelona i participar així
en la Via Lliure.

NECROLÒGICA

LLICÈNCIA FEDERATIVA 2016
A
partir del dia 3 de
desembre, es renovarà automàticament
la llicència federativa per al 2016 a tots els
socis del GECA que se’ls va gestionar l’any 2015. La
modalitat serà la que actualment cadascú té en vigor.
Si algú no vol que se li renovi la llicència, o vol canviar
de modalitat, ens ho hauria de comunicar
abans del 25 de novembre d’enguany.
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Per altra banda, tothom que estigui interessat a treure’s la llicència
federativa per al 2016, i que en l’any anterior no se li hagués
tramitat, que ens ho faci saber com més aviat millor.
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Tingueu en compte que no es tramitarà
cap llicència, si no ens heu comunicat
per endavant les vostres
dades bancàries.
Es cobraran les despeses bancàries
dels rebuts retornats.

El passat dimecres dia 23 de setembre ens va deixar
la Cati de can Pericus, mare del nostre company de
redacció i primer president del GECA, Pere Gelisi de
l'Albert Gelis membre de diferents associacions del
nostre poble. Precisament la Cati va ser entrevistada
a la secció «El Personatge» d'aquesta revista. Des
d'aquí volem expressar el més nostre sentit condol a
tota la família.

CALENDARI DE MARXES i CURSES
4 octubre

32a CURSA POPULAR CIUTAT D'OLOT - (10 km - Ruta)
Patronat d'Esports – C. A. Terra de Volcans

11 octubre

CURSA DE MUNTANYA BESALÚ

24 i 25 octubre2a TREPITJA GARROTXA
Centre Excursionista d'Olot
31 desembre 5a Cursa SANT SILVESTRE de muntanya - (10 km)
Les Planes d'Hostoles

Sortides socials

muntanya
octubre
Dies 10, 11 i 12
Sortida a la PEÑA MONTAÑESA - OSCA

jovent

ITINERARI: Monasterio de San Victorian o San Beturian, Puyuelo Arriba, As Gotelleras, Os plans, canal
Mayor, O piñar i peña Montañesa
DURADA: entre 5 o 6 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi Muñoz i Francesc Bretcha
Telèfon: 972 27 41 89 i 972 69 03 99

Dia 25: Caminada popular VIA ROMANA DEL
CAPSACOSTA
ORGANITZA: Aj. Vall de Bianya, Aj. Sant Pau de
Segúries i Comiss. Via Romana
SORTIDA: 7.15 hores del local social del GECA
7.30 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97.
Per qui vulgui, en acabar la caminada hi haurà dinar
popular al preu de 15 €. Cal apuntar-s’hi.

novembre
Dies 1: Excursió al massís del PEDRAFORCA
ITINERARI: Caminant des de Gósol i seguint l’itinerari PR-C127 donarem la volta pel perímetre d’aquesta muntanya: Gósol, Josa del Cadí, font Terrers,
cap de la Portella, Font de la Roca, pas dels Gosolans, Refugi Lluis Estasen, rocs de la Quera, coll de
Jou, església de Sant Andreu i Gósol.
DURADA: 5.30 hores de marxa efectiva. (Total unes
7 hores)
VOCALS: Guies Parc Natural Cadí - Moixeró.
SORTIDA: amb autocar.
7.00 hores marquesina davant del Parc Nou d’Olot
7.15 h.del carrer Ample de Sant Esteve d’en Bas.
ORGANITZEN: Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa, CEO, GECA i Centre Excursionista de Les
Planes d’Hostoles. Reserva de places per l’autocar,
fins divendres dia 30 d’octubre, al GECA (972 69 03
99) o al Casal dels Volcans (972 26 81 12 - 616 132
503). Preu desplaçament i guiatge: 30 €
Cal portar els àpats del dia.

Dia 22: LA MOLA
ITINERARI: Passeig de les Marines (Sant Llorenç
Savall), Vall d’Horta, Montcau, La Mola, Ermita
Santa Agnès, Canal de Santa Agnès i Les Marines
DURADA: 6 hores de marxa efectiva
VOCAL: Lluís Avellana
SORTIDA: 6.15 hores de l’aparcament del Consum
6.30 hores del local social del GECA
Telèfon: 938 841 089 i 972 690 399
Cal portar dinar de motxilla.

Mas Llobet
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi Plana i Carme Planagumà
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
Telèfon: 659 207 961 i 972 690 399
Hi haurà esmorzar per a tots els participants.

desembre
Dia 20: PORTADA DEL PESSEBRE
PLA DE LA TOMBA (Conjunta amb
jovent i muntanya)

Dies 20: PORTADA DEL PESSEBRE
PLA DE LA TOMBA
ITINERARI: Campdevànol, can Xandri, coll de la Batalla, Sant Pere d’Aüria, pla de la Tomba, coll de la
Batalla, Sant Cristòfol vell i Campdevànol
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan i Josep
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
7.15 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 26 78 80 i 972 26 72 10

Dies 27: ESMORZAR DE LES MARIES
ITINERARI: Les Planes, La Vila, Maserús, La Xoriguera, La Costa, Les Fontiques i Les Planes
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Les Maries
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
Telèfon: 972 69 05 64 i 972 69 03 99
Hi haurà esmorzar fet pels cuiners del GECA.

gener
Dies 10: Sortida a la neu. ZONA PUIGMAL
VOCALS: Barto
Telèfon: 651 489 416 i 972 690 399

muntanya

octubre
Dia 25 - SANT MIQUEL DE CASTELLÓ
ITINERARI: Hostalets d’en Bas, mas la Clapera, el
Tarrés, la Coromina, Pibernat, St. Miquel de Castelló, l’esquei de St. Miquel, Espasens i Hostalets
d’en Bas.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores.
VOCALS: Monitors secció de mainada
A dalt, farem un petit acte en record al nostre
monitor Simó Sala.

novembre
Dia 29 - ESQUERDES DE FREIXENEDA

jovent
octubre

ITINERARI: Collfred, Casanova de Collfred, font
de Castellans, barraca forestal i esquerdes de
Freixeneda, tornada pel mateix camí.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrera)
HORARI: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores.
VOCALS: Xevi Juanola, Gorka del Corral i Marta
Bonamaison

Dia 25 - SANT MIQUEL DE CASTELLÓ
ITINERARI: Hostalets d’en Bas, mas la Clapera, el
Tarrés, la Coromina, Pibernat, St. Miquel de Castelló, l’esquei de St. Miquel, Espasens i Hostalets d’en
Bas.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrera)
HORARI: 8h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores.
VOCALS: Monitors secció de jovent
A dalt, farem un petit acte en record al nostre monitor Simó Sala.

desembre
Dia 20: PORTADA DEL PESSEBRE
PLA DE LA TOMBA (Conjunta amb
mainada i muntanya).

novembre

Dia 29: SORTIDA A XENACS

desembre
Dies 6: Sant Nicolau - PUIG LLANDRICS
ITINERARI: Mas Llobet, puig Obert, coll Massegur,
plans del Macià, puig Llandrics, font de l’obi, oratori
Sant Joan Petit, font de Joan, casa de Massegur i

Dia 29 - ESQUERDES DE FREIXENEDA
ITINERARI: pla d’en Xurri (els pins de St. Privat),
camí de Salt del Bot, esquerdes de Freixeneda, la
Creu de Freixeneda, la Casa del Sallent, salt del
Sallent i baixada pel camí dels Matxos, pla d’en
Xurri.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrera)
HORARI: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores.
VOCALS: Laura Coromines i Mercè Flores

Vista des del Pla de la Tomba. De dreta a esquerra: Corones, Sant Amand i el Taga.
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VOCAL: Joan Aulines
Més informació Centre Excursionista Olot
www.ceolot.cat
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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
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anna puigdevall
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Anàlisi / Disseny de Soft

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

S E RV E I S I N F O R M À T I C S

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Horari festius 8,30 h a 14 h

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 127

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

PUIGSACALM 127

TALLER MECÀNIC

AnnaRodríguez

33

FA R M À C 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 M A C 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 127

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

PUIGSACALM 127

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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