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Amb el suport de:

GECAmainada al salt de Gorners

Previ: El darrer «Pòrtic» parlava de la E d’Excursionista de les sigles de GECA, avui
continuo amb la tercera entrega, la C de cultural.

CULTURAL prové de la paraula cultura que, a la vegada, ve
del llatí amb el mateix nom, cultura. És conegut, per documents trobats, que, entre el segle XIII i el segle XVII, la
paraula cultura tenia un significat diferent, però no tan desvinculat del significat actual, antigament cultura era per a
anomenar un procés de cultiu, tenir cura del camp o del
bestiar; cap al segle XVII creix el seu sentit més metafòric,
l’actual, com a “cultiu de l’esperit i de la ment” 1 , i com ho
fem això? Doncs de pares a fills, de documentació escrita,
gràfica, etc. Des de temps immemorials existeix cultura i,
fins i tot abans, els nostres avantpassats prehistòrics plasmaven la seva cultura dins de coves, en forma de dibuixos,
cultura prehistòrica? Doncs sí, però cultura. Moltes societats més evolucionades van plasmar, en forma d’escriptura,
tot el seu saber sobre taules de pedra i ho feien per a no
perdre les seves creences, arrels i coneixences, tots ells,
maies, inques, egipcis, etc., volien que la seva cultura perdurés.
Així que podem entendre que la cultura és tot allò que no és
transmès de manera innata, tot allò que aprenem primerament per “imposició” dels pares i després per a inquietuds
nostres, ja que cadascú madura cap a uns temes que l’interessen més i es culturitza del que ell realment vol. Actualment, la manera de deixar constància ja no té cap complicació, ho podem fer en qualsevol format, sobre qualsevol material i fins i tot guardar-ho al núvol de forma electrònica.
Un país sense cultura no és res, una persona sense cultura és
una pobra persona, una entitat sense cultura no m’entra ni a
la ment, personalment crec que totes les entitats es creen
sobre un pilar fonamental, la cultura del què, qui i com.
Així que la C del GECA, la cultura, és tot allò relatiu a aprendre
a través d’inquietuds, de moviments socials, d’ensenyar uns i
altres, i, en el nostre cas, gairebé sempre relacionat en temes
de muntanya i de territori.
Ara bé, posar cultura dins de GECA, Grup Excursionista Cultura i Alpinista, queda fred, i no arribem a lligar les paraules,
ja que sembla que les dues primeres vagin per un costat i la
tercera remi cap a un altre, a més, de quina cultura estaríem
parlant? En canvi, si posem cultural, la cosa ja millora i forma
un sol pack, som un centre excursionista cultural. I el GECA,
cultural de naixement, va introduir aquesta paraula dins la
seva fórmula...
I per què dic cultural de naixement?, doncs ja fa uns quants
anys, tot just jo acabava de néixer, que un gran moviment
social i cultural arrelava fort a la Vall d’en Bas, un grup de
joves, molts d’ells ara socis 0 de l’entitat, participaven activament en xerrades, en descampats pròxims a la població de
l’Esquirol per a parlar de com actuarien per a frenar les prospeccions que l’empresa americana Exxon Oil feia per trobar
urani, principalment a la zona d’Osona, però també n’era afectada des de la Vall d’en Bas fins al voltant d’Amer. En tot
aquest moviment, es va crear el Comitè antiurani d’en Bas,
tots ells amb afinitats amb el Comitè d’Osona i d’Amer. És en
aquest punt on va sortir la idea de culturitzar a tota la població, perquè tothom conegués les problemàtiques de les
extraccions i ho van fer a partir de la senya identificativa i de
color groc “Urani NO” que van deixar rastre en carreteres,
pedres, parets, etc., i així poder entrar en força en les converses del poble. Si el poble en parlava, el poble seguiria.
Sabeu que la primera Lletissonada (1979), va ser organitzada
sota el nom d’aquest comitè i es pot veure en el primer cartell
de la caminada? 2
Aquell grup d’amics, joves i antiuranis es va anar cohesionant
1. Font: Viquipèdia i Gran Diccionari de la Llengua Catalana.
2. Informació extreta del PUIGSACALM núm. 100 de l’article de l’Anna Bach

tot fent activitats pel poble, per la festa major, etc., i, a poc
a poc, en va anar sortint la idea de crear alguna cosa més i
heus aquí que, 5 anys més tard, el 1984, naixia el GECA.
El GECA és cultura, des de la secció més petita fins a la de
muntanya, passant per totes les activitats que s’organitzen
a l’entitat, pel poble o per la Vall d’en Bas. Els monitors de
la mainada són els culturitzadors dels incansables i terrorífics petits, que a través de les excursions els transmeten la
cultura de l’entitat, la cultura natural, els ensenyen muntanyes i a orientar-se en elles i tot això prové que en el seu dia
els monitors també van aprendre d’altres. La secció de muntanya tampoc queda enrere, i que cada any organitza sortides culturals, com la visita al castell de Monzón, el bosc de
Can Ginebreda de Porqueres, que recentment van anar-hi,
etc., i ja des de fa molts anys designen un dia a on canvien
el seu hàbitat i la seva roba i van a culturitzar-se en punts
neuràlgics de cultura catalana, principalment a la ciutat de
Barcelona, tal com han fet aquests últims anys en el Born
centre cultural i de memòria, en la Sagrada Família, en el
rehabilitat Hospital de St. Pau, etc., finalitzades les visites i,
per completar el dia cultural, ho rematen amb una bona
obra de teatre.
Des dels nostres inicis, promovem la cultura catalana a través de dues activitats que el GECA munta pel poble de St.
Esteve d’en Bas. Aquestes són el foc de St. Joan i l’11 de
Setembre, totes dues festes culturals per excel·lència a
Catalunya. El foc de St. Joan prové de tradició immemorial,
que comença de forma pagana, per a celebrar el solstici
d’estiu, i que s’ha anat transmetent de pares a fills, de boca
a orella a través de la cultura de l’anar fent, i que té com a
punt cultural i emocional l’acte de la renovació de la flama
de la llengua catalana.
L’altre és l’acte de la festa nacional de Catalunya del dia l’11
de Setembre i que el GECA porta movent, des de fa més de
30 anys, a tot el poble fins a dalt del puig de St. Antoni per
a canviar, primerament, la senyera i fa pocs anys l’estelada,
i on celebrem que tot i la derrota del 1714 i les envestides
constants de l’estat espanyol subsistim, gràcies a la tossuderia catalana, com a país, com a poble sobirà tot i haventnos massacrat la nostra cultura, tradicions, llengua, etc.
Culturals també eren les xerrades que ens havien portat
gent coneguda com el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó
i l’escriptor i investigador Jordi Bilbeny, entre altres.
Cultural també és la reedició del llibre d’en Jaume de Cal
Valent, el mapa excursionista editat i reeditat, juntament amb l’Editorial Alpina, amb una venta de més de
1.000 exemplars. I cultural, molt cultural, és la revista
que teniu entre les mans, que us dóna a conèixer les
inquietuds que tenim, les persones que ens rodegen,
les muntanyes que ens envolten, les activitats que fem;
i que farà que, d’aquí molts anys, el GECA encara perduri en la memòria cultural a través d’aquesta revista, el
PUIGSACALM.
L'excursionisme, com deia en el pòrtic 129, va ser un
moviment arrelat i que sempre, en moments difícils, ha
sabut preservar i mantenir la cultura catalana; i en el
GECA som un grup, per sobre de tot, som excursionistes
de mena, som inquiets i volem saber i aprendre. El GECA
també som C, també som culturals.
Bon estiu a tothom.
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA
PUIGSACALM 130
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Des del Puigsacalm estant...

LA CARRETERA DEL FUTUR

Q
...Fa poques
setmanes, veiérem
com els alcaldes
de la Vall d’en Bas,
de les Preses
i d’Olot
escenificaven una
unió simbòlica per
a la construcció de
les dues variants...
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...em pregunto si
els dos alcaldes
de la nostra
Vall estan
disposats a
assumir aquest
risc, amb la
construcció
d’aquesta via
ràpida d’un
més un...
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uan es va començar a parlar del túnel de
Bracons, molts ens hi vam oposar, jo el primer. Després de molta lluita, el túnel es va
fer i uns anys després s’ha de reconèixer, jo
el primer, que hi ha un abans i un després
del túnel de Bracons per a la Vall d’en Bas i
per a la Garrotxa. Em sembla que avui trobaríem poca gent que no pensés el mateix,
bé, sempre queden alguns talibans que van
en contra d’això i de tot.
Però bé, ara tornem a començar. Arriba el
moment de les variants de les Preses i
d’Olot. La que ens afecta més directament
és la variant de les Preses.
Fa poques setmanes, veiérem com els alcaldes de la Vall d’en Bas, de les Preses i
d’Olot escenificaven una unió simbòlica per
a la construcció de les dues variants i aprofitaven per fer una declaració conjunta
defensant unes variants d’un carril per
banda. Ho trobo desencertat.
Només cal veure què va passar amb l’Eix
Transversal, via ràpida i segregada d’un
carril per banda, hi van haver molts accidents i també, malauradament, massa
morts. El govern es va veure obligat, durant
la desgraciada crisi que va començar a
finals de la primera dècada d’aquest segle,
a desdoblar-la, des de llavors, s’han acabat
els accidents, s’han acabat els morts, no
tinc les dades oficials, però diria que no hi
ha hagut CAP MÉS MORT des que es va desdoblar aquella carretera i això, tenint en
compte que estem parlant d’una carretera
que té 175 km de llargària, em sembla una
dada definitiva.
Jo em pregunto si els dos alcaldes de la
nostra Vall estan disposats a assumir
aquest risc, amb la construcció d’aquesta
via ràpida d’un més un, que anirà de la sortida dels túnels de Bracons fins a l’enllaç
amb l’A-26 als voltants d’Olot.
Perquè la gent ha de saber que la variant,
sigui d’1+1 o 2+2, serà igualment segregada, és a dir, les entrades i sortides tindran accessos únics i això vol dir que serà
una via ràpida.

Cues a Bracons.

Tampoc val a dir que la carretera desdoblada destrossarà la Vall, la carretera de
dos carrils passarà pel mig de la Vall i dos
carrils més suposaria molt poca ocupació
addicional amb les mateixes infraestructures i els mateixos moviments de terres. És
més, quan d’aquí a uns anys la vulguin desdoblar, perquè això tard o aviat passarà,
llavors sí que hauran de fer nous moviments de terres i nous impactes sobre el
territori.
Jo crec que aquests dos homes s’han equivocat, no pot ser que avui vulguem una
carretera sense desdoblar, a part de la
seguretat també cal pensar en el desenvolupament econòmic, un desenvolupament
que no ens afecta només a nosaltres, una
carretera així, afecta el desenvolupament
de tot el país, no pot ser que la nostra visió
local freni el desenvolupament general.
Si això s’ha de decidir al territori, proposo
que es faci una consulta popular al municipi de la Vall d’en Bas, que sigui la gent la
que marqui la posició dels ajuntaments.
Crec fermament que aquestes coses s’han
de decidir de forma objectiva, a través d’estudis i dades independents i han de ser els
tècnics i els polítics del govern els que han
de decidir, no els alcaldes dels municipis
locals, com és lògic aquests sempre faran
demagògia i decidiran pensant en el seu
territori. Però malgrat això, si persisteixen
en la seva tossuderia, els emplaço que
siguin valents de veritat i facin una consulta popular als seus municipis.

El Fluvià al pont de can Pipaire.

L’AIGUA A LA VALL, UNA VERITAT INCÒMODA

L

legeixo al setmanari La Comarca que, a
cal Monjo de Sant Privat, s’ha presentat,
per part del CENTRE PER LA SOSTENIBILITAT, l’Anuari 2015 per UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI. Els noms del Centre
i de la publicació anuncien desitjos que
apunten alt.
M’he mirat l’Anuari, una mica per sobre, no
us enganyaré, i no hi he vist apunts expressos sobre el municipi.
Dic això, perquè persones tan il·lustrades
amb els temes mediambientals, ens con-

...El subsòl de la
Vall d’en Bas,
l’aqüífer de la Vall
d’en Bas, s’està
assecant...

vindria que es miressin els recs i rius que
travessen la Vall, hi veuran molta merda i
moltes escombraries i quasi ni aigua. Cal
que es preguntin per què, en una primavera
tan plujosa, no baixa aigua pel Fluvià. Cal
que es preguntin per què hi ha tants pous i
regadiu extensiu a tota la plana des dels
Hostalets fins a la Pinya, estan tots legalitzats aquests pous? L’aigua que extreuen
està controlada per l’ACA? Si realment al
CENTRE PER LA SOSTENIBILITAT estan preocupats pel medi ambient de l’alta vall del
Fluvià, s’haurien de fer aquestes preguntes, preguntes una mica incòmodes, però
preguntes sobre un tema que sí que és molt
important i que ningú aborda mai.
El subsòl de la Vall d’en Bas, l’aqüífer de la
Vall d’en Bas, s’està assecant, ara ja no
baixa aigua pel Fluvià n’hi en època de pluges abundoses. Això sí que és un desastre
ecològic.
Potser no us hi havíeu fixat? Tants noms
il·lustres per escriure un anuari com
aquest, presentar-lo a la Vall d’en Bas i no
en dieu ni paraula d’això?
Una veritat incòmoda?
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

Passallís de Feixa Seguer.
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Fluvià.

5

OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D'EN BAS

L'antiga rectoria

L
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...la rectoria de
Sant Esteve d’en
Bas [...] no és
d'origen humil.
La rectoria del
nostre poble és
una edificació
provinent dels
segles XIV-XV,...
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a divisió administrativa eclesiàstica encomanava tradicionalment que cada parròquia
disposés d'un rector. Aquest vivia en una
rectoria, que solia ser una casa que s'assemblava a qualsevol altra, normalment
humil i austera. La rectoria estava situada
molt propera a l'església o, fins i tot, als
límits de la sagrera, com és el cas de Sant
Privat, que és, a més, una rectoria singular i
de dimensions considerables. En força
casos, la rectoria comunicava directament
amb l'interior de l'església a través d'una
galeria o passadís interior, és a dir, es buscava la comoditat per al rector (Solà 2010).
L'estat de conservació de la rectoria depenia
del rector, que era una persona amb pocs
recursos econòmics i solien ser els feligresos els qui pagaven les obres.
El cas de la rectoria de Sant Esteve d'en Bas
és, si més no, singular; la casa no és d'origen
humil. La rectoria del nostre poble és una
edificació provinent dels segles XIV-XV, que
fins als anys 70 del segle passat la seva funció era ser l’habitatge del mossèn del poble.
Però al llarg d'aquesta dècada dels setanta,
un fet curiós tingué lloc a diverses rectories
de la diòcesi de Girona: el bisbat posà a la
venda al voltant de 60 rectories i amb pocs

anys es vengueren totes. Entre elles la de
Bordils, Corçà, Cors... i també la d'en Bas. De
seguida van ser comprades perquè totes
eren cases ben construïdes i situades als
millors llocs dels pobles, prop de l'església,
a la plaça, al centre del poble. En la majoria
dels casos la gent dels pobles no volia que
es venguessin les rectories, ja que acostumaven a ser el casal del poble. El bisbat
posà a la venda les rectories sense fer cap
consulta al poble.
A la rectoria d'en Bas, l’últim mossèn que
hi visqué fou mossèn Joaquim Llauró i
Ferrussola, i la seva majordoma, la Lluïsa
Gelis Domènech, que vivia a can Pericus i
cada dia anava a la rectoria, del matí fins
al vespre, a treballar-hi. La rectoria estava
oberta al poble: hi anava el cor de l'església a assajar, també hi havia un harmonio
a la sala gran i el mateix mossèn ensenyava solfeig a la mainada, també hi anaven un cop per setmana les nenes del
col·legi de les monges a fer la fulla de l'església per donar-la a missa. El mossèn la
picava a màquina i les nenes l'ajudaven a
fer les còpies.
El mossèn que ocupava la rectoria abans de
mossèn Joaquim va ser mossèn Francisco.

...Quan a l'any
1974 es féu la
venda de la
rectoria d’en Bas,
aquesta es trobava
en un estat molt
ruïnós...

...El matrimoni era
col·leccionista i la
rectoria complia
les condicions
adequades a les
seves aficions...

Però mossèn Joaquim hi va estar molts anys
i és qui tothom recorda.
Quan a l'any 1974 es féu la venda de la rectoria d'en Bas, aquesta es trobava en un
estat molt ruïnós, de fet ja feia uns quants
anys que es trobava tancada a causa del seu
mal estat, i el mossèn vivia ja en una de les
anomenades cases barates. Tot i així el sentiment popular considerava la rectoria un
patrimoni irrenunciable i el poble estava en
contra de la seva venda.
El matrimoni Andreu Blasco i Budí i Maria
Mercè Cardona i Navarro —en una de les
seves estades a Sant Esteve d'en Bas per
visitar els pares de la Maria Mercè, que hi
estiuejaven— van tenir notícia que la rectoria estava a la venda i es posaren en contacte amb mossèn Andreu Plujà, rector aleshores de la parròquia i, posteriorment, amb
monsenyor Jaume Camprodon, bisbe de
Girona. El matrimoni era col·leccionista i la
rectoria complia les condicions adequades a
les seves aficions.
El dia 18 d'octubre del 1974 es va firmar
l'acta de compravenda a la notaria d'Eduard

Andreu Blasco i la seva esposa Maria Mercè al despatx de
la rectoria.

Peña i Bielsa de Girona entre Josep Maria
Cardelús i Pons, vicari general de la diòcesi
de Girona, i el matrimoni Andreu Blasco i
Maria Mercè Cardona, residents a Barcelona. Per tant, tots els tractes tingueren lloc
a Girona. El matrimoni Blasco Cardona
comprà i pagà la rectoria d'en Bas a Girona.
En aquells moments la rectoria era inhabitable. No es podia ni tan sols pujar al pis de
dalt, es trobava en un estat llastimós.
I fou a principis de l'any 1975 que el matrimoni inicià les obres de reconstrucció. Quan
el poble d'en Bas s'assabentà que finalment
la rectoria s’havia venut i que els compradors eren uns senyors de Barcelona, la gent
del poble va tenir un gran disgust.
Però les coses van canviar. L'any 1976,
amb motiu de l'acabament de les obres de
la primera planta, es convocà el poble i les
autoritats. S’explicà la importància del
que s'havia fet i s’anuncià el desig de destinar una part de l'edifici a centre cultural.
Amb aquest motiu, l’opinió del poble canvià totalment. El que havia estat causa de
disgust i desaprovació, es va convertir en
expectativa i simpatia.
Entre tots els processos de millora que visqué la casa, cal destacar el descobriment
d’un espai de dimensions considerables
cobert de runa que es desconeixia fins a la
darrera restauració —situat al soterrani de
la casa—. Es desconeix el motiu pel qual va
ser tapiat, però se sap que sobre aquell
espai ple de runa hi havia una petita cort per
a animals, típic de les cases de l'època.
Quan el senyor Blasco va comprar la casa, de
seguida va veure, per l’estructura arquitectònica, que alguna cosa s'hi amagava.
Poc temps després i amb l'ajuda d'un arquitecte, van anar traient molta runa fins a descobrir uns espais enormes adornats amb
uns arcs molts atractius –un sistema de voltes—. Actualment, tot aquest espai comu-
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Restes de ceràmica que es van trobar al soterrani.
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L’antiga rectoria

Col·lecció de casulles del senyor Blasco a la sala principal de la rectoria.
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...La restauració
realitzada per la
família Blasco
Cardona va
revalorar el
patrimoni
arquitectònic de la
casa que, insistim
i remarquem,
disposa d’una
riquesa històrica
i cultural de primer
ordre.
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nica la casa amb el jardí i és utilitzat com a
zona expositiva de la col·lecció de la família
Blasco Cardona. Cal esmentar que durant
l'extracció de tota aquesta runa va sorgir
diferent material principalment d'origen
ceràmic que també es troba exposat.
La restauració realitzada per la família
Blasco Cardona va revalorar el patrimoni
arquitectònic de la casa que, insistim i
remarquem, disposa d’una riquesa històrica
i cultural de primer ordre. És molt important
l’esforç que van realitzar per recuperar el
patrimoni local que a més ajuda a explicar el
que som avui els habitants de la Vall d’en
Bas i molt especialment els de Sant Esteve
d’en Bas. Probablement sense la família
Blasco Cardona la casa es trobaria avui en
un estat de degradació irreversible.
L’any 1980 van finalitzar del tot les obres de
reconstrucció i d'ampliació de l'edifici, que
des d'aleshores es coneixerà amb el nom de
Casa-Museu la Rectoria, la qual fou donada
d'alta amb un NIF i reconeguda com a
museu. A partir de llavors, van començar a
fer-hi exposicions de flors, de pintura, concerts de corals al jardí, recitals poètics... Tot
organitzat i finançat pel matrimoni Blasco.
A part de tots aquests actes, la rectoria
també ha estat i encara és la seu de les
col·leccions del matrimoni Blasco, formades
per goigs, estampes, rosaris, casulles, ex-

libris i imatgeria, principalment del segle
XVIII. Una cosa important a ressaltar és la
col·lecció de goigs, que n'hi ha uns 1.000,
aproximadament.
La rectoria sempre ha estat oberta a les
necessitats del poble i, particularment, de
l'església. Durant molt de temps, el cor
parroquial va estar assajant en una de les
seves sales, també s'hi celebraven trobades
de catequesi i dels pares de la mainada. Els
ornaments religiosos –casulles, dalmàtiques, capes pluvials– han estat sempre a
disposició de les festes solemnes de la
parròquia. La festa anual del Roser i els
homenatges a la vellesa també hi han tingut

El jardí de la rectoria amb l’ermita construïda per la família
Blasco.

...La casa continua
tal com sempre
havia volgut el
matrimoni Blasco,
que van voler que
fos un museu i
sempre més s'ha
mantingut
impecable.

Agraïments: Família Blasco
Cardona i família Salavedra
Espígol

Marededéu provinent del col·legi de Monges del Sagrat
Cor de Barcelona.

lloc. Per tant, un cop restaurada, la rectoria
va tornar a ser la casa pairal del poble.
Cal mencionar les dues biblioteques, una de
llibres de caràcter general i una altra solament de tema religiós, on es troben bíblies
escrites en diferents idiomes. De Bíblies,
n’hi ha en català, castellà, francès, anglès,
alemany, holandès i jueu. Una de les de més
valor és la traduïda per Martí Luter. Aquesta
biblioteca religiosa està situada a l'habitació que corresponia al dormitori de la majordoma. El fons bibliogràfic de totes dues
ascendeix a 15.000 volums, amb totes les
obres catalogades i classificades. A l'altra
biblioteca, on hi ha el despatx del matrimoni
Blasco, s'hi troba una llar de foc, però que
no és l'original. La van fer l’Andreu i la
M. Mercè. En el mateix despatx, hi ha una
foto de la inauguració de la Caixa a Girona,
on surt Carmelo Navarro Ribes, avi matern
de la M. Mercè. Va ser el fundador de la
Caixa a la província de Girona. Era gran amic
de Francesc Moragas i Barret, fundador de la
Caixa a Barcelona.
També cal destacar la col·lecció de goigs
dedicats tant a l'hagiografia del país com a
la d'altres llocs i de les diverses confessions.
Com a fet curiós, cal destacar el terra enfonsat de la sala principal, produït per les persones que feien cua per anar a veure el senyor rector al seu despatx. En aquesta
mateixa sala, hi ha una mare de Déu que va
venir del col·legi de monges del Sagrat Cor
de Barcelona. Cal tenir en compte que el
senyor Andreu Blasco era un gran col·leccionista, la gent el coneixia i l'avisaven perquè

L'ou com balla.

L'Andreu Blasco morí el 2 de setembre de
1991, i des de llavors la propietària de la
casa és la seva esposa, la Maria Mercè, que
cada any fa alguna estada a la casa, principalment per Setmana Santa i per la festa
major. Una de les filles de l'Andreu Blasco, la
Montse, és qui passa més temporades a la
casa, junt amb el seu marit, en Vicenç, els
quals utilitzen la rectoria com a casa d'estiueig. La casa continua tal com sempre
havia volgut el matrimoni Blasco, que van
voler que fos un museu i sempre més s'ha
mantingut impecable.
Xevi Collell i Laia Martí
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...La festa anual
del Roser i els
homenatges a la
vellesa també hi
han tingut lloc. Per
tant, un cop
restaurada, la
rectoria va tornar a
ser la casa pairal
del poble...

recollís qualsevol peça que creien que podia
ser interessant.
També és important el quadre de l'habitació
principal, que correspon a un tros de la capa
pluvial adquirit a Palamós.
En el jardí, situat darrere la casa, s’hi va
construir una capella neoromànica dedicada
al Crist de la Mar, denominada així perquè
tots els elements que la componen procedeixen de terres marítimes, principalment
de Sant Feliu de Guíxols. Seguint la tradició,
la campana porta els noms dels membres
femenins de la família dels propietaris.
Amb motiu de la festivitat de Corpus, en un
brollador del jardí s'hi va instal·lar "l'ou com
balla". Aquesta tradició catòlica consisteix a
fer ballar un ou en un raig d'aigua. Aquest
costum data de l'any 1637. Hi ha diverses versions sobre el seu origen. La més verídica és
l'exaltació de l'eucaristia (l'ou) per damunt
del calze (la cistella que el recull) que sempre
va ricament guarnida de flors i cireres.
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El personatge: EN BARTOMEU DANÉS ALONGINA
Va néixer el 2 d’abril de 1924 a cal ferrer del Mallol. Fill de Josep i Dolores, era
el petit de quatre germans. L’any 1952 es va casar a la Pinya amb la Montserrat Berga Rovira. Fruit del matrimoni, va néixer el seu únic fill: en Josep.
Amant del bon futbol, porta els colors blaugrana a la sang i, amb una picardia
innata, ens explica les seves aventures al servei militar i a la fàbrica Simon
d’Olot. Al seu costat, generosa de fets i paraules, la Montserrat. Amb ella
comparteix records de joventut i de la seva vida de casats.

...El dia que van
entrar els
Nacionals a dalt de
Falgars, l’artilleria
disparava cap als
soldats amagats
de la Pinya...
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...Tenia 15 anys
quan va acabar la
guerra i vaig anar
a aprendre de
flequer primer, a
can Pere del
Moner i, després a
Olot...
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Bartomeu, la seva infantesa també està
marcada per la Guerra Civil. Què en
recorda?
De petit anava a l’escola de Can Paquei de
Sant Privat, ja que al meu poble no n’hi
havia. En aquell temps, tenia de mestre el
senyor Riera i tot el que vaig aprendre va
ser en castellà. Cap al 1930, en Joan Alongina, germà de la mare i alcalde de l’època, va fer l’escola de Sant Privat. Vaig
estudiar amb el senyor Gallardo fins que
va esclatar la Guerra Civil.
Als 11 anys esclata la guerra. Jo ja veia coses
estranyes, en Negrín matava tots els capellans que podia. El pare no va haver-hi d’anar, però al meu germà gran el destinaren a
la infanteria dels Rojos, a Guadalajara.
El dia que van entrar els Nacionals a dalt de
Falgars, l’artilleria disparava cap als soldats
amagats de la Pinya. El xiulet de la bomba,
just abans d’esclatar, i la por que tenia,
encara ho tinc al cor. Quan venien pel pont
del Moner i eren just al pont del Mallol, es
van trobar l’avi de ca la Viuda a l’eixida de

Bartomeu Danés quan tenia 10 anys.

casa. Els soldats li van dir: “Arriba Espanya,
abuelo” i ell, amb accent garrotxí i de poble
els contestà: “Que collons m’expliques”.
La mare havia de fer truites per als soldats,
però en cap moment van saquejar a casa. No
teníem molta cosa, menjàvem del que
teníem a l’hort i al camp i del que trèiem del
bestiar. Els homes del poble van amagar-se
a la muntanya: “¿Dónde está la gente de
este pueblo?” preguntaven amb follia i cridant.
A l’exèrcit dels Nacionals, hi havia molts
moros, per tant qui corria més perill eren les
dones; així que, com que a casa hi havia
unes corts de porcs molt fosques, les veïnes
venien a amagar-s’hi.
Tots els homes que agafaven els Rojos els
portaven cap a Girona i, si tenien alguna
denúncia, els afusellaven a la matinada al
cementiri.
Acabada la guerra, en Bartomeu decideix
aprendre de flequer. L’única intenció era
arribar a la mili amb el pa sota el braç per
tenir més èxit...
Tenia 15 anys quan va acabar la guerra i
vaig anar a aprendre de flequer primer, a
can Pere del Moner i, després a Olot, al
carrer de la Putoia. Com que havia d’anar a
la mili, em pensava que si portava el pa
sota el braç m’espavilaria més i tindria més
èxit amb les dones. Quan hi vaig arribar,
sense dubtar, vaig dir: “De oficio panadero”
i, em van fotre a escalar i esquiar a Arties a
la Vall d’Aran. El servei militar d’aquella
època durava 29 mesos i 10 dies; per tant,
ens permetia aprendre a esquiar als
hiverns i escalar als estius.
Cada dia quan tocava diana anàvem al riu a
rentar-nos, perquè dormíem com en una
quadra. A l’hivern, l’aigua era tan freda que
el temps de mullar-me el cap per pentinarme ja el tenia glaçat. Quan havíem superat

...Baixàvem la
muntanya amb
una corda
estacada com un
cinturó i voltada a
la cintura i, només,
amb la força de les
mans...

Durant el període militar, fent d’escalador i esquiador.

l’aprenentatge d’esquiador, ens destinaven
a la muntanya a fer marxes. “Ens daven una
llauna de sardines per dos soldats i apala”.
“Escalar? Això sí que era perillós. Collons,
el vertigen ja ens el treien ràpidament”
Portàvem un cinturó amb punxons i un martell. Observàvem la penya i picàvem la
paret a veure si feia cloc-cloc. Si ho feia,
valia més no clavar-hi el punxó, perquè era
buida. Sempre escalàvem cingles d’uns
trenta metres i la por i el mareig no eren
excusa per als nostres superiors. Hi havia
un company que es marejava molt i el
capità deia: “Pobrecito, bajadlo...” i quan

ja el tenien tocant al terra i respirava deia:
“Subidlo para arriba” i així, tantes vegades
com fes falta fins a perdre la por.
Jo, en aquella època, feia 1,80 d’alçada i
sempre em lligaven a la cintura un company
més petit. Així feia pràctiques per si havia de
socórrer algú de veritat. Baixàvem la muntanya amb una corda estacada com un cinturó i voltada a la cintura i, només, amb la
força de les mans: “Les tenia encetades i la
pell arrencada”.
Acabat el servei militar, en Bartolomeu
entrà a treballar a ca l’Arturo Simon
d’Olot. A l’empresa, hi va estar 40 anys.
Jo vaig començar d’aprenent portant una
màquina però, de mica en mica, vaig anar
pujant fins a fer d’encarregat. Estava en una
secció que tot eren dones. N’havia arribat a
tenir al meu càrrec unes 59.
La meva tasca era vigilar que fessin bé la
feina i que no xerressin gaire; la feina era
dificultosa i, si no es feia com cal, podia costar molts diners a l’empresa. La màquina
que portava feia baixar uns mascles de diferents mides i enroscava peces diferents. Si
les treballadores no encaixaven bé la peça,
el mascle es trencava. Penseu que n’hi havia
que valien 800 pessetes d’aquella època.
Em posava darrere d’elles ben seriós i sense
dir ni piu... callaven de cop. N’hi havia que se
les pensaven totes: cada dia havíem de fer
un tope de quilos de peces. Quan es passaven de pes no les deixaven a la caixa, sinó
que les guardaven en un calaix per als dies
que anaven més justes.
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El personatge: EN BARTOMEU DANÉS ALONGINA

...Finalment, vaig
aconseguir que em
fes cas i vam
festejar tres anys
abans del nostre
casament...
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...Però si una cosa
em desperta i em
torna boig de
veritat són els
partits de futbol...
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A l’Arturo Simon, hi vaig estar 40 anys, fins a
la meva jubilació.
Va conèixer la Montserrat Berga a cal Mestre del Mallol i, al cap de tres anys de festeig, es van casar.
La vaig conèixer un diumenge al ball del
Mallol. En aquells temps un diumenge feien
ball al Mallol i l’altre a can Mulleres de sant
Privat.
El ball començava a les tres de la tarda i
quan tocaven a l’oració, deixaven la parella,
el ball a mig fer i cap a casa corrents. Em va
fer suar i fer el ninot força temps; jo era més
gran que ella i això era un factor en contra
meu. La Montserrat anava a cosir al veïnat
Cirera amb una colla de noies. Cada dia

l’anava a esperar però, ella, passava per un
altre camí perquè no en volia saber res, de
mi. Finalment, vaig aconseguir que em fes
cas i vam festejar tres anys abans del nostre
casament.
Anàvem cada setmana al cinema, a l’Ideal.
Érem tan bons clients, que la senyora
Palou, la taquillera, ja ens guardava lloc i
les entrades.
Vaig casar-me amb la Montserrat el 3 de
maig de 1952 a l’església de la Pinya. Vam
ser una bona colla i l’àpat el vam fer a la Moixina. Vam fer el viatge de noces a Barcelona
capital durant 7 dies.
Arribats del viatge, vam viure amb els sogres
a cal Ferrer del Mallol. Teníem tres horts, una
artiga gran a Bosc de Tosca, porcs i vaques.
Als 15 mesos del nostre enllaç, va néixer el
nostre únic fill, en Josep. Actualment en
Josep està casat amb la Lourdes Fàbrega i
tenen dos fills: en Jordi i en Xevi.
Actualment tinc dos horts on vaig a remenarhi sempre que puc. Llegeixo moltíssim i miro
els concursos de la televisió. No em perdo
mai Saber y ganar i Ahora caigo.
Però si una cosa em desperta i em torna boig
de veritat són els partits de futbol. Si són del
Barça, millor.

D’esquerra a dreta, a dalt, la Lourdes Fàbrega, el seu fill Josep, en Bartomeu i el seu nét Xevi. A sota: l’altre nét, en Jordi,
i la seva dona, la Montserrat.

R E CO R D S
• Quan tenia 12 anys vaig salvar el capellà
del Mallol: cada vespre acompanyava
en Llorenç Parot a portar el sopar al seu
pare a Sant Privat. El seu pare era el president del comitè d’aquella època i, vaig
sentir com deia: “Avui anirem a cremar
l’església del Mallol, mirarem si hi ha el
capellà i també el cremarem”. Quan vaig
arribar a casa, li ho vaig explicar a la
mare i, sense perdre ni un moment, el
vam anar a trobar. Era de nit i, plorant,
s’amagà al bosc uns quants dies. A les 5
de la matinada, la mare ja veia com les
flames sortien pel forat de les campanes. Mossèn Josep Riera es va amagar
també a la Corominola i a la Carrera del
Mallol. Quan veien pujar el cotxe del
comitè, el colgaven de garbes.

• El

meu esbarjo, durant la guerra, era
buscar nius de metralletes. Eren els
clots on es fixaven les armes per poder
disparar. Vaig demanar al senyor Alentorn de poder fer una barana i una inscripció al niu del Mallol.

• Una vegada, amb el servei militar, vam
anar al riu Garona a fer ràpel. Havíem
de travessar el riu amb una corda i un
mosquetó. La corda, amb les passades, s’escalfava i no podíem passar-hi
més de 12 soldats. Tenia un company
molt de la broma i atrevit i, sense por,
va decidir arriscar-se a ser el número
13 en travessar el riu per la mateixa
corda. Evidentment, tal com deia el
capità, la corda va cedir i va caure per
sobre les roques obrint-se la mà i vés a
saber què més... ja no el vam veure mai
més.

• L’aiguat del 1940 el recordo perfectament. Jo feia d’aprenent de flequer i
l’amo em va dir que havia plogut molt
i que no passaria pel Fluvià. Vaig marxar a les 7 del matí d’Olot i vaig tardar
tres hores amb bicicleta a arribar al
Mallol. Tot anava d’aigua i baixaven
troncs, carbasses i tot allò que us
podeu imaginar. Sort en vaig tenir
d’anar amb bicicleta; com que no veia
res de res, vaig posar la bici a davant
i amb la roda mirava la fondària del
terreny. Si no l’hagués portat, ja
m’hauria fotut al reg.

RECOMANI’NS
Un llibre: “No sóc de llibres, sóc de
revistes”.
Un color: el blau.
El millor record: el dia del meu casament.
El pitjor: “El dia que el meu fill, amb 10
anys, va ser aixafat per un bocoi. Va
estar molt greu ingressat un mes a la
Vall d’Hebron”.

Alícia Caritg
En Bartomeu i el seu niu de metralletes del Mallol.
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Un desig: poder gaudir molts anys del
bon joc del Barça.
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Un munt de records. Lletissonada 2016

E
...La meva primera
Lletissonada em
va portar al Pla
d’Aiats i, des
d’aquell mateix
moment, aquesta
va ser la “meva”
muntanya...

PUIGSACALM 130

...D’aquesta
Lletissonada en fa
cinc anys i ara ja
és una data
especial el primer
diumenge de
maig...
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stem enmig de la XXXVII Lletissonada a la carretera del Rei i vet aquí que ens trobem amb un personatge ànima de la festa i entranyable del GECA;
en Menguis o el papa Menguis. Tot pujant va
explicant la història de la carretera del Rei i ens va
assenyalant l’amplada, les voreres; alguna que
altra anècdota ens va deixant anar d’una Lletissonada de fa uns quants anys que també va passar
pel mateix indret i de la qual un altre company
seu i ell mateix en varen ser protagonistes mentre
preparaven el camí. Si us el trobeu, li pregunteu i
riureu una bona estona.
Passant al costat del castanyer d’en Baga, i després d’explicar que quan era el temps de les castanyes, en Baga, hi dormia a sota per por que les
hi agafessin, en Menguis ens sorprèn demanant
si podíem fer un escrit sobre aquesta Lletissonada o d’alguna altra que ens vingués de gust. La
sorpresa va ser tan gran que, abans que ens ho
haguéssim pensat, ja estàvem contestant que sí.
Per votació popular em va tocar a mi.
Aquí se’m plantejava un gran repte, només era la
cinquena Lletissonada en la qual participava i, tot
i que guardo un molt bon record de totes, creia
que, a més de fer-la d’aquesta darrera, també
l’havia de fer de la meva primera. Us preguntareu
per què, doncs, és fàcil, aquella primera marxa
em va fer descobrir moltes coses d’en Bas, de la
gent d’en Bas i sobretot de mi mateix.
La meva primera Lletissonada em va portar al Pla
d’Aiats i, des d’aquell mateix moment, aquesta va
ser la “meva” muntanya. Com diria algú a qui
aprecio molt: vaig descobrir el meu Nord. No
havia fet mai una caminada per muntanya de
tants quilòmetres i amb tanta gent. Vaig quedar
molt sorprès dels participants, així com de l’organització. Recordo que era un dia fresc, ennuvolat
i a estones bufava un ventet que ens deixava
glaçats. Tot i això, un cop arribats al Pla d’Aiats,
després de l’esmorzar (vaig descobrir el significat
de: “mengeu, que encara queda tros!!!!”) a peu
de cinglera i d’enfilar-nos com cabres, arribes a
l’espectacular Pla i la vista que hi ha sobre totes
les serralades, valls i cingleres de la banda de
Rupit amb l’Agullola, el Far, bocins dels pantans

de Susqueda i Sau, i molts més noms que, desgraciadament per mi, no em queden a la memòria.
Només podia donar les gràcies, emocionat, a la
persona que més estimo (la meva dona) per
haver-me engrescat altre cop a pujar i baixar
muntanyes per corriols i passar per indrets
espectaculars. Noms amb història que a bocins
ens era explicat en el llibret que ens donaren a la
sortida, llocs que et senyalen persones que tenen
molta més memòria que jo i que et van descobrint
la teva, nostra terra amb un punt d’humilitat i
molt d’orgull i, això sí, sempre amb un somriure
d’orella a orella.
I què dir de la gent que estava a la sortida i a l’arribada, als controls, ajudant-nos en els passos
difícil, sempre amb una paraula d’ànims, un “ja
queda menys”. Tota aquesta gent que treballa
perquè la marxa sigui un èxit, de forma desinteressada per fer de la Lletissonada una marxa
fantàstica, totalment consolidada i referent d’altres marxes populars, que per a mi és la millor i
estic encantat de poder-hi participar mentre les
cames i el cor aguantin.
D’aquesta Lletissonada en fa cinc anys i ara ja és
una data especial el primer diumenge de maig.
Encara em costa dormir el dia abans i encara no
ha sonat el despertador ja estic manant la pressa
a la meva dona, que expressa el seu enuig (entre
rialles) dient que el dia de la Lletissonada només
penso a sortir a tota pressa per fer la caminada i
que no em recordo ni de fer-li el petó de bon dia.
Ja estan a punt d’arribar els companys de Girona,
entusiastes i amb moltes més Lletissonades a les
cames que jo. Vénen, fem el cafè de bon matí i a
les 7 menys deu enfilem el camí cap a l’estació. Ja
hi ha molta gent, però la magnífica organització
es va traient la feina de forma ràpida i diligent i
amb molta amabilitat. Un cop arribats a la sortida, i sense parar, ens llancem a una nova aventura que ens portarà pel pla seguint els diferents
molins que hi havia en l’indret del Racó del Grau.
Amb aquestes que ens sorprèn vigilant el camí, la
masia del Carbonell amb les seves amples galeries. Fa fresqueta i el ritme és viu. Bufa un airet

....Un cop al puig
Gatonera i veient
la Vall d’en Bas, et
creus que ja està
aquí mateix, però
la baixada no
s’acaba mai.

humit, viu i energètic que ens porta cap al naixement del riu Brugent (la mina de la font Grossa) i
tot un estol de molins. El pou de glaç, un dels
millors que he vist i després cap al carril bici i fins
a Santa Cecília, on tenim el tercer control. Altre
cop salutacions i la Faustina que no deixa de
xerrar ara amb un ara amb l’altra. En aquest
indret, ens mirem amb complicitat i anem molt
més en compte que en altres llocs perquè hem de
veure “La Creu del sastre”, si volem dinar a casa
de la Rosa i en Tonet. M’explico: unes setmanes
enrere, vàrem passar per Santa Cecília i varem
anar passejant fins al Collet de la Baga, en arribar
a casa, en Tonet ens diu: “heu vist la creu del sastre?” Per la nostra expressió va veure que no
havíem vist ni la creu ni el sastre. Ara no podíem
fallar! Efectivament allà estava, gravada en la
pedra, la creu. Aquesta creu té diverses històries
sobre el seu origen. A hores d’ara encara no se
sap quina veritat amaga.
Un cop al puig Gatonera i veient la Vall d’en Bas,
et creus que ja està aquí mateix, però la baixada
no s’acaba mai. Arribem a la cova de la Carrera i
es pot veure que abans de l’esfondrament era un
lloc imponent amb la coberta oberta. Segons
m’han comentat, pots endinsar-te una cinquantena de metres tenint en compte que a prop de
l’entrada hi ha un forat força perillós. Normalment és molt humida i enfangada. Al cap de res ja
som a la Carrera, nou control i on la Faustina continua cultivant les amistats i saluda els avis de la
Carrera que han vingut a veure com van arribant i
marxant els caminants de casa seva. Ja som a
tocar de Sant Esteve d’en Bas i l’arribada amb el
cor ple de joia, les cames cansades, la mirada alegre i garlant altre cop amb els companys i amics
de l’organització.
No puc deixar de recordar una de les ànimes de la
GECA i de la Lletissonada. Un dels personatges
més emblemàtics d’en Bas que ens ha deixat: en
Simó, i juntament amb ell en Ramon i en Jordi,
vinculats d’una o altra forma amb més o menys
presència a la Lletissonada. Un record per a ells.
No puc acabar sense afirmar que és cert, des del
primer cop que la vaig fer, que no hi ha altra caminada, cursa, o esdeveniment muntanyenc que em
tregui la son com ho fa la Lletissonada.
Ramon de la Cueva
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...Primer control i
parada obligatòria
per fer el tast de
les galetes i el
traguinyol de vi
que escalfa,...

fred que em fa tornar a la memòria aquella primera Lletissonada i se m’omple el cor de felicitat.
Gaudeixo com un infant davant d’una joguina
estimada.
Primer control i parada obligatòria per fer el tast
de les galetes i el traguinyol de vi que escalfa, tot
seguit glop d’aigua i al camí altre cop que tot just
acabem de començar. Durant una bona estona,
recordem el gust del vi i l’anècdota perenne en
què la Faustina s’ha trobat un conegut o un
parent. Anem enfilant i, en aquest punt, reconeixem el camí perquè fa uns mesos amb la meva
dona el vàrem fer (de coll d’Uria a la Salut). En
arribar al pla dels Alemanys, la Faustina ens
explica que quan era petita hi anava a fer alguna
costellada amb la família i que s’ho passaven
d’allò més bé.
Quan arribem al punt més alt de la Lletissonada
d’ enguany i anem a fer-nos la foto de rigor, ens
adonem que, sorprenentment, un dels nostres
amics de Girona no hi és, perquè s’ha esmunyit
per necessitats fisiològiques i, per tant, no surt a
la foto. Rialles i recordatoris de la seva absència
durant una bona estona. Anem baixant i, al cap
d’un moment, ens comença a arribar un flaire de
menjar i una munió de gent. Estem arribant a la
Salut. És l’esmorzar! I al crit de: “A taula i al llit al
primer crit”, ens posem a la cua per donar el
tiquet de control, mentre les olors mortifiquen els
nostres sentits. Un esmorzar per recuperar sensacions, xerrades amb els amics de l’organització, amb els companys de camí. Dades sobre els
participants, el temps i l’abundant esmorzar. Som
a la Salut... Santuari per excel·lència que brilla i
llueix al capdamunt de la serralada. Visita a la
cova i al mirador i ... avall.
Passem per una magnífica fageda espectacular i
ple de fulles que ens deparen més d’una relliscada i mirades a l’entorn per si algú ens ha vist.
Rialles. Arribem al que crec que ha estat el tram
més complicat. De baixada, humit i relliscós; la
magnífica organització ha disposat unes cordes
per ajudar a salvar el desnivell i la verticalitat del
pas. Mentre baixem, ens fan pressió a través del
mòbil per treure’ns la foto en el moment de la
relliscada i fer-la circular per les xarxes socials o
presentar-la a algun concurs.
A partir d’ara ens endinsem per uns corriols que
passen pel costat de torrents. Camí ombrívol,
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Un gironí a la Lletissonada

...Ja som a la
sortida i no són ni
les 7! Quan és
l’hora, comencem
a caminar...
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...permeteu-me
que ho digui, que
és l’esmorzar!
El pa amb tomata,
l’embotit,
els greixons,
el porró... que no
s’acaben mai, i
servits sempre
amb alegria.
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ona el despertador! Tres quarts de cinc del matí
i, a fora, encara és negra nit. M’aixeco i, després
de fer un cafetó, surto de casa sense fer fressa,
per no despertar la família. He quedat amb la
Marta i en Salvador a la Devesa, un parell de
quilòmetres llargs de baixada des de casa, que
faig tranquil·lament, tot parant la fresca. Una
mica abans de les sis, som tots tres dins el cotxe
i sortim de Girona en direcció cap a en Bas.
Només arribar a casa de la família Prat, la Faustina i en Ramon ens esperen amb la cafetera al
foc. Fa uns anys, també hi trobàvem en Tonet i la
Rosa. Ell, marxant cap a la sortida a donar un cop
de mà en el que fes falta, mentre ella es quedava
feinejant per casa. Ara, els fa més mandra i, quan
sortim de casa seva, encara dormen.
Ja som a la sortida i no són ni les 7! Quan és
l’hora, comencem a caminar. És aviat i fa mitja
fred, tot i que el cos es va escalfant tot pujant cap
a la carretera del Rei i el Morro alt de Roca-roja.
Malgrat que, com diu el llibret que ens han donat,
no ens salvarem dels 900 metres de desnivell, la
pujada és relativament suau i de bon fer.
Deixeu-me aprofitar la pujada per explicar-vos
dues Lletissonades que per a mi varen ser molt
especials. De la primera ja fa anys. Vaig fer d’escombra amb en Tonet Prat i la seva filla Faustina.
Va ser un dia molt bonic, per poder ajudar a l’organització, pel tracte i, sobretot, per les històries i els comentaris d’en Tonet, un home bo i
savi, coneixedor del bosc, on va créixer, treba-

llar, suar i patir i on, tanmateix, cada vegada que
hi torna, se li il·lumina la cara de felicitat.
La segona Lletissonada també especial, no la
vaig arribar a fer. Fa tres anys, quan ja tenia la
inscripció feta i els estris pràcticament preparats, el divendres abans, vàrem ingressar la
mare a l’hospital. Era molt gran i estava malalta.
Vaig passar el diumenge, un dia preciós i assolellat, al seu costat, mentre ella s’anava apagant. Ens va deixar l’endemà. Va ser una dona
forta, amb una vida dura, que va viure la guerra
civil en plena adolescència i en el costat perdedor. Si no us sap greu, deixeu-me dir que encara
l’enyoro.
Però tornem al present! Tot caminant, arriba un
dels moments que més espero, permeteu-me
que ho digui, que és l’esmorzar! El pa amb
tomata, l’embotit, els greixons, el porró... que
no s’acaben mai, i servits sempre amb alegria.
Recordo una vegada, en una altra marxa, la
Matagalls – Montserrat, que un senyor que em
va veure amb la samarreta de la Lletissonada,
una de vermella, de ja fa temps, em va dir que
l’havia fet un parell de vegades i que la recordava dura, molt maca i amb un avituallament
espectacular. Tenint en compte que ens vàrem
trobar menjant un trist entrepà de pa Bimbo
encara mig congelat, no exagerava gens.
Una vegada esmorzats, i fent un tranquil camí
de baixada cap al carril-bici, deixeu que parli
d’un tema especialment important per a mi. Jo,

A cada
Lletissonada,
netegen i
senyalitzen els
elements que
trobem al camí i, a
més, n’ofereixen
una informació
molt més
detallada...

i que aviat quedaran coberts pel bosc. En aquest
sentit, és bàsica l’acció que porten a terme les
entitats excursionistes com el GECA. A cada Lletissonada, netegen i senyalitzen els elements
que trobem al camí i, a més, n’ofereixen una
informació molt més detallada i exhaustiva en el
llibret que cada anys ens donen. Si sumem tots
els elements que hem vist i dels que se n’ha parlat des de la primera Lletissonada, sumen un
bon grapat.
Caldria que, d’aquí un temps, aquesta documentació fos una de les funcions del futur Ecomuseu de la Vall d’en Bas. No només és necessari excavar els grans jaciments del passat, com
el poblat de l’edat del bronze de la Dou o les restes altmedievals de l’Aubert. Paral·lelament, i
no menys important, és guardar per a la memòria i coneixement de les futures generacions, un
patrimoni molt més proper, que ha marcat la
vida a la vall en els darrers segles i que ha canviat totalment en els darrers decennis.
I tot parlant d’història i patrimoni, no me n’he
adonat i ja som a l’arribada. Cansats i suats,
encara ens queden els últims detalls plaents, la
samarreta i els brunyols de bacallà que et deixen els dits i la boca mig escaldats.
Un any més, ja hem acabat. I, com sempre, ho
celebrem amb un bon àpat a casa d’en Tonet i la
Rosa. La meva família, l’Anna i les nenes, i la
Dolors i en Pau han vingut en cotxe i també s’afegeixen a taula. He perdut el compte de les
vegades que he vingut a fer la Lletissonada,
però no crec que em quedi curt si dic que una
vintena. I com sempre, només us puc dir una
cosa: enhorabona, lletissons! Moltes gràcies
per la feina feta i força perquè la pugueu continuar fent durant molts anys!!!
Jordi Merino i Serra
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...és bàsica l’acció
que porten a terme
les entitats
excursionistes com
el GECA.

que de feina em dedico a excavar i estudiar ruïnes i pedres antigues, vull destacar especialment la feina que fa el GECA en aquest sentit.
Fem primer una mica d’història. Ara fa 150 anys,
a la segona meitat del segle XIX, el moviment
excursionista va agafar molta volada. Primer va
ser l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, i després la Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, que encara avui està en ple funcionament. Varen néixer en plena Renaixença,
un moviment cultural catalanista, que reclamava el coneixement de la pròpia història, l’art,
la llengua, com una eina per fer país, Pàtria, que
en deien en aquells moments. Aquestes entitats
excursionistes no només anaven a pujar muntanyes o a esquiar, sinó que a la vegada estudiaven la història, la geografia, la geologia, el
folklore i l’arqueologia del nostre país. Cal dir
que, encara a hores d’ara, l’arxiu fotogràfic de la
UEC és dels més importants de Catalunya per
conèixer el nostre romànic.
Tanmateix, l’àmbit d’estudi d’aquestes entitats
eren els grans edificis religiosos, militars i les
cases de pagès més espectaculars, les més
riques, perquè tenien elements arquitectònics
molt destacats. En canvi, deixaven totalment de
costat un patrimoni que podríem denominar de
“segona categoria”, perquè no era ric ni tan
bonic.
Per sort, en els darrers anys, aquesta tendència
ha canviat molt i ara es dóna molta més
importància a aquest petit patrimoni, no tan vistós i que, en canvi, ens documenta el dia a dia
de la gent de la vall i dels seus entorns des de fa
segles. Pous de glaç, molins, forns de calç, tancats d’animals, camins de segon ordre, petites
cases enfonsades... Tot un seguit d’elements
que, de mica en mica, es van perdent i enrunant
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La marató
i mitja marató de muntanya
més dures i tècniques dels Pirineus
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...CdF és una cursa
molt exigent, molt
ben organitzada,
molt ben
senyalitzada, amb
un recorregut
espectacular...

De nou la CAMES DE FERRO va tornar a ser
un èxit. Un èxit perquè hi va haver un increment de participants a la mitja marató i a la
marató, en canvi, vam punxar a la de 10 km,
la cursa popular, això ho atribuïm al fet que
el primer any hi va haver molta gent que la
va fer caminant, i enguany pràcticament no
hi va haver participants que la fes sense
córrer, però, al capdavall, un èxit de participació, 410 persones entre les tres curses.
El feedback rebut ha sigut que la CdF és
una cursa molt exigent, molt ben organitzada, molt ben senyalitzada, amb un recorregut espectacular i amb un gran futur.
Bé, nosaltres també ho pensem, però no
ens adormirem conformant-nos amb tantes
alabances. L’any vinent la volem fer millor,
sobretot, encara més ben organitzada.
OBJECTIUS

...Els que hi
entenen,
respecte a les
curses de
muntanya, ens
diuen que tenim
un escenari únic...

De fet, des que vam començar aquest projecte, ara ja fa més de tres anys, sempre
vam dir que l’objectiu era fer una cursa
solidària i competitiva i assolir un nombre
satisfactori de participants que rondés el
miler a la cinquena edició.
El 2017 celebrarem la III edició i n’elevarem el
to qualitatiu. Això depèn del treball dels
membres del GECA, el grup de persones que
permanentment treballa per a la CdF i també
del voluntariat que fa possible la cursa.
Però perquè això sigui possible, mentre
arriba la primavera de l’any vinent, ja estem
treballant per millorar aspectes concrets i
preparar accions que ens han de portar més
participants, perquè, al final de tot, aquesta
és la qüestió, l’èxit, en una cursa com
aquesta, té una manera de quantificar-se, i
és a través del total de participants.

Si l’objectiu és convertir la CdF en una
cursa de referència al Pirineu oriental, hi ha
d’haver una participació alta. Si l’objectiu
és aconsseguir fons per a la Fundació A.
Bosch per investigar contra les malalties
infantils, hi ha d’haver com més participants millor.
Tot passa per aconsseguir una participació
massiva i aquesta ens la fixem en un miler
de participants per al cinquè any.
VALORS
Els que hi entenen, respecte a les curses de
muntanya, ens diuen que tenim un escenari
únic. Que hi ha tots els ingredients per a
convertir la CdF en una cursa de referència,
si som capaços de fer-ho bé en els pròxims
anys. I com a valor social em de destacar
una vegada més la vessant solidària de la
CAMES DE FERO, aquest és el nostre gran
valor. Tot el que recaptem ho donem a la
FUNDACIÓ A. BOSCH.
DESNIVELL, costaria molt de trobar, fins i
tot al Pirineu, un escenari que d’entrada
tingués els mil metres de desnivell que ens
regala el Puigsacalm.
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VALORACIÓ
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...per arribar a
Aiats però, els
maratonians han
de ser camafèrrics
de veritat perquè
els fem baixar fins
a terres de
Cantonigròs...
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...després d’Aiats
cauen al
Puisabastida, un
cim poc valorat i
que en la meva
modesta opinió és
un dels millors
punts panoràmics
del Collsacabra...
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CIM EMBLEMÀTIC, és clar, el Puigsacalm no el té ningú més, si bé és cert que
des d’Osona també s’hi pot accedir, alguna
cursa ho fa, des d’aquella perspectiva no
deixa de ser una fita més. La visió en conjunt del massís Puigsacalm-Santa Magdalena des de Sant Esteve d’en Bas és certament inigualable i tot un repte per als
corredors.

RECORREGUT, un circuit amb sortida i
arribada a la fotogènica Vall d’en Bas, que
s’enfila per la cara sud del Puigsacalm, cap
a Santa Magdalena a través dels passos
ferrats dels Ganxos Vells i els Irisais, que
culmina el seu punt més alt al Puigsacalm,
després segueix cap als passos tècnics dels
Tossells, equipats amb cordes i cadenes i
arriba al coll de Bracons on prenen direcció
sud-est recorre tota la serra dels Llancers,
on també hi ha petits punts equipats amb
cordes i al final dels Llancers gira en direcció sud per anar a unes fites també molt
emblemàtiques com són Cabrera i Aiats.
Per arribar a Aiats, però, els maratonians
han de ser camafèrrics de veritat, perquè
els fem baixar fins a terres de Cantonigròs i
així tornar a pujar a l’altiplà per l’estètic
pas de les escales, després d’Aiats cauen al
Puisabastida, un cim poc valorat i que en la
meva modesta opinió és un dels millors
punts panoràmics del Collsacabra vers les
terres de la Garrotxa i el Pirineu Oriental.
Des d’aquí els corredors, si els hi queden

marrades del Grau d’Olot, obra d’enginyeria militar construïda per a guanyar el desnivell dels cingles del Grau, al cap de poc hi
ha un altre indret màgic, el salt de l’Olla a
l’indret anomenat les Folgoses, altre cop un
pas tècnic per guanyar un desnivell i en
poca estona entrem al poble dels Hostalets
d’en Bas, un poble de postal, un dels
pobles més bonics de Catalunya, per acabar de nou al parc de l’Estació de l’antic
carrilet d’Olot a Girona dins el poble de
Sant Esteve d’en Bas.
Un recorregut ple d’estímuls en forma de
paisatge i passos i esculls molt tècnics que
faran les delícies dels corredors més destres i sorpendran els que no ho siguin tant,
però tots, tots, quan hagin acabat la nostra
cursa, tindran la seguretat i la satisfacció
d’haver corregut una competició única,
diferent, sensacional i solidària!
ATENCIONS, volem cuidar els corredors i
ho fem, per això en acabar sel’s convida a
productes gens banals, les ja famoses i
apreciades hamburgueses NATRUS fetes
en aquell precís instant reconforten de l’esforç, fruita fresca, begudes i refescos, massatges, dutxa, bossa del corredor, obsequi
de diferents marques col.laboradores com
CAPRABO o l’arxiconegut caldo ANETO ens
ajuden a mimar i a tenir les màximes atencions als nostres grans protagonistes, els
corredors.
Si voleu veure les classificacions, els
temps, les fotos i els videos:
http://www.geca.cat/camesdeferro/
Pere Gelis
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forces, poden admirar el perfil del Puigsacalm i davant seu el dels Llancers que han
recorregut com si fos una immensa olla que
es contraposa l’una a l’altra, d’aquí els fem
baixar cap a una serra més modesta que és
divisòria d’aigües entre el Ter i el Fluvià, la
serra Mateus que pel nord hi té les terres
de Falgars d’en Bas i pel sud les de Pruit.
Ara comencem la davallada cap a les terres
del Fluvià i ho farem per un camí històric i
fantàstic, el camí ral de Vic a Olot, només
d’encetar-lo ja ens trobem les famoses
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Els Kimbas, el primer grup de rock d'en Bas
Ens trobem a la segona meitat de
la dècada dels seixanta, el Sergeant Pepper's dels Beatles sona
a totes les emissores del món i
tres joves d'en Bas, de poc més de
catorze anys, somien a tenir la
seva pròpia banda de rock and roll.
I el somni es féu realitat: l'any
1966 en Joan Bassachs, en Jaume
Fàbrega de la Canova i en Josep
Feixas (en Ioio de can Paiola)
creen el grup de rock Els Kimbas.

D’esquerra a dreta: en José Pereira, un amic; en Josep Feixas, àlies en Ioio i en Paco
davant de la casa de Santa Magdalena.

...Quan van anar a
la Canova per a
convèncer en
Jaume, ell va dir
que no sabia res
de música, però de
seguida el van
conquistar...
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...els acords que
tocava en Paco no
sonaven bé,
sempre hi havia
una nota que
fallava. I resulta
que el que
passava era que
li faltava un tros
de dit...
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Q

ui ideà el grup fou en Joan Bassachs, que era
l'únic que tenia algunes nocions de música, ja
que havia estat al seminari i allà hi aprengué
cant i harmònica. No li va ser gens difícil
convèncer en Ioio que, tot i no saber res de
música, de seguida va acceptar i va escollir
l'instrument que més il·lusió li feia tocar: la
bateria. Quan van anar a la Canova per a
convèncer en Jaume, ell va dir que no sabia res
de música, però de seguida el van conquistar
perquè toqués el baix dient-li que es tractava
d'un instrument de només quatre cordes, molt
més fàcil de tocar que la guitarra, i que per
començar ho fes, de moment, amb una corda, i
que ja n'aniria aprenent.
I d'aquesta manera fou com va néixer aquest
grup de rock, amb en Ioio de bateria, en Jaume
de baixista i en Joan Bassachs de solista. A més,
en Joan també tocava l'harmònica i la guitarra.
El primer que calia fer era comprar instruments.
A Olot no en venien, tot el que podien trobar
eren cordes de guitarra de recanvi a can Muntada. I, per tant, van anar a Girona a comprar una
bateria i una guitarra a Casa Grabulosa. Els instruments que van comprar eren de segona mà i
procedien del grup Els Bimbos, que deixaven
aquests instruments i en compraven de nous.
Els tenien en dipòsit i calia que els venguessin
per a poder-ne comprar de nous. Van tornar,
doncs, cap a en Bas amb una bateria de la marca
Raf i una guitarra Gibson. Més endavant compraren també el baix de segona mà per en Jaume
al grup Els volcànics. Van comprar també un
equip de so Optimus, fet a Girona. Era el model
Optimus Boreal, de 40 watts, el més petit.
Però un grup de rock de només tres membres
era massa petit, calia incorporar-hi un guitar rista. I no els va costar gaire trobar-lo. A en Bas,
hi havia un paleta que havia vingut d'Andalusia
i mentre feia parets sempre el sentien que cantava. Li van proposar que toqués la guitarra rítmica i al mateix vespre ja era a can Bassachs a
assajar amb una guitarra que tenia a casa i que

era del seu cosí. En Paco tenia moltes ganes de
tocar i, per gastar-li una broma, li van dir que llavors els membres dels grups de rock havien de
deixar-se el cabell llarg. I es va deixar una cabellera grandiosa. Quan ja feia un temps que portava aquesta cabellera, li van dir el contrari, que
era moda el cap ben rapat, afaitat. I l'endemà va
anar a assajar amb el cap afaitat, i era l'hivern!
Per poder tocar feia el que calia.
Un o dos dies després que s'incorporés al grup,
els altres membres van veure que els acords que
tocava en Paco no sonaven bé, sempre hi havia
una nota que fallava. I resulta que el que passava era que li faltava un tros de dit i, per tant,
mai no podia tocar la primera corda. Llavors ja
l'havien acceptat al grup, i era massa tard per
canviar de guitarrista. Ell va proposar que quan
hagués de tocar un acord amb aquesta primera
corda els altres músics toquessin més fort, i així
no es notaria tant, i així ho van fer. Més endavant, quan arribà el moment de fer concerts i els
acords no sonaven bé, el públic se'l solia mirar
malament o bé li deien alguna cosa, però ell es
justificava dient que li faltava un dit. Si, en altres
casos, el felicitaven perquè ho feia molt bé, ell
responia: "Si tingués el dit, encara ho faria
millor!"
El grup ja tenia quatre membres, però encara se
n'hi afegí un altre. Era d'Olot i també es deia
Paco. Igual que l'altre Paco, també tocava la guitarra rítmica. D'aquesta manera, hi havia dues
guitarres rítmiques a la banda.
Això ja començava a tenir cara i ulls. Ja hi havia
cinc membres al grup. Ara calia posar-li un nom.
El nom que sorgí fou el lligam de diversos fets
que van coincidir i els van portar a la paraula
Kimbas. Tot plegat començà quan algú preguntà
a en Joan Bassachs: "D'on sou i com us dieu?".
En Joan respongué "D'aquí a en Bas". I l'altra
persona digué: "Ah! Sou The Kimbas!" Ententent que el que li deia en Joan era el nom del
grup i no la seva procedència. Això els va quedar
un temps a la memòria inconscientment. Al

....la Teresina de
can Magina els va
fer uns pantalons
negres a cada un
i una camisa de
disseny setinada
amb farbalans al
coll i botons
vermells.

En Jaume de la Canova a Santa Magdalena.

mateix temps, a la televisió feien una sèrie japonesa de dibuixos animats creada també als anys
seixanta i anomenada Kimba, el lleó blanc.
Quan es van reunir tots els components del grup
per consensuar un nom que lligués amb el poble
i amb el conjunt, i que a més fos actual, van
poder lligar una cosa amb l'altra sense ni tan
sols adonar-se'n: eren d’aquí a en Bas, el quintet d'en Bas, Kimba, el lleó blanc... Van afegir
una essa a la paraula Kimba, juntament amb un
article al davant per donar-hi més força i ja van
tenir el nom del grup: Els Kimbas. Van trobar
que sonava bé com a grup de rock.
En Josep Bassachs, el pare d'en Joan, els va deixar una part del seu taller, als baixos de casa
seva, perquè poguessin assajar; van construir
una paret per separar el local d'assaig del taller
i heus aquí com a can Bassachs, al carrer Sant
Ignasi, es convertí en un dels llocs més concorreguts del poble. Què podien fer millor, durant
els vespres d'estiu, que anar a veure l'assaig
dels Kimbas?
El grup començava a rutllar i els assajos tenien
molt d'èxit. Els quatre membres dels Kimbas van
decidir incorporar un teclat al grup. El van comprar a can Muntada, no tenien gaire pressupost
i només els va arribar per comprar un orgue

D’esquerra a dreta, en Pereira, Bassachs, Jaume de la Canova, un deconegut i en Ioio.
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...Ja tenien músics,
instruments, equip
de so, local
d'assaig i cançons.
Tot anava sobre
rodes. Només
faltava una cosa
abans de fer el
primer concert:
la vestimenta
adequada...

electrònic molt senzill que funcionava amb aire
(com un assecador de cabells). El ventilador feia
molta fressa i en tocar el mateix acord molta
estona semblava que es desmanxava. Era
impossible tocar més de cinc tecles alhora perquè s'escapava l'aire. En un principi, el teclat el
tocava en Joan, i més endavant ho va fer un noi
que va venir d'Olot. L'orgue va durar molt poc,
només el van tocar a la festa de Joanetes, i
encara no va durar tota l'actuació, el varen haver
de desendollar per la fressa de vent que feia.
Les cançons dels Kimbas eren versions dels
grups que més sonaven al moment: The Beatles,
The Rolling Stones, Sírex, Los Albas, Mustang o
Lone Star.
Ja tenien músics, instruments, equip de so, local
d'assaig i cançons. Tot anava sobre rodes.
Només faltava una cosa abans de fer el primer
concert: la vestimenta adequada que necessitava aleshores qualsevol grup de rock. Van anar
a trobar la Teresina de can Magina i els va fer
uns pantalons negres a cada un i una camisa de
disseny setinada amb farbalans al coll i botons
vermells. Ara sí que tenien tot el que necessitava qualsevol banda de rock and roll. Ja podien
començar els concerts!
La seva primera actuació va ser al Casino d'en
Bas. Era per la festa major de l'any 1968. Hi va
anar tot el poble! Tocaven també a les festes
majors de tots els pobles del voltant, sempre
acompanyats per en Contaller de les Planes, que
tenia una furgoneta que els feia de taxi, ja que
eren tan jovenets que no tenien ni carnet de conduir. Tot i així alguna vegada en Joan portava el
grup amb la furgoneta del seu pare... Tenien
també un representant, en Mayà de Sant Joan,
que els trobava les actuacions.
Totes les actuacions van ser un èxit, van engrescar moltíssima gent. Bé, totes excepte una: la
que van fer a Borredà, un concert que encara
recorden i que és i serà una anècdota per explicar tota la vida. Gràcies a en Mayà, el represen-
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Els Kimbas, el primer grup de rock d'en Bas

...Mai el carrer de
Sant Ignasi havia
estat tan
concorregut. Fins i
tot havien de
treure els fans de
dins del local
d'assaig!

PUIGSACALM 130

A la Garrotxa, hi
havia altres grups
del mateix estil
que Els Kimbas:
Els corbs negres,
Els buitres,
Aquàrium, els
Volcànics...
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AGRAÏMENTS:
Joan Bassachs
i Jaume Fàbrega, àlies en
Jaume de la Canova

En Joan Bassachs, a l’esquerra, quan tocava amb el grup
Erupción.

tant, els llogaren a Borredà, un poblet de la
comarca del Berguedà. Perquè tinguessin més
afluència de públic, en Mayà digué a Borredà
que es tractava d'un grup que cantava en
anglès: "The Kimbas", quan en realitat, de
cançons en anglès, en sabien tres o quatre de
comptades. La resta les cantaven en castellà.
Arribà el dia del concert a Borredà i hi anaren
acompanyats per en Contaller i el seu taxi. Mentre pujaven cap allà van començar a veure cartells penjats als arbres que anunciaven la seva
actuació. Però, fixant-s'hi bé, van veure que eren
presentats com a "El gran conjunto INGLÉS The
Kimbas". Què podien fer? Ells no eren anglesos!
I en anglès només sabien aquelles tres o quatre
cançons... Durant el petit tros que els quedava

En Josep Feixas (Ioio), el bateria.

de trajecte van decidir que sí, que es farien passar per anglesos, i van començar a traduir una
mica per sobre les cançons que habitualment
cantaven en castellà. I tot això sense saber
anglès! "Ja colarà, la gent no sap pas res
d'anglès!". Mentrestant, el taxista ja els anava
alertant que s'estaven posant en un embolic,
allò no podia acabar bé... Els va dir que els deixaria a la porta i marxaria, que no en volia pas
saber res. I que a l’hora de tornar ja els recolliria.
Finalment van arribar a Borredà. Els esperava
una sala espectacular, amb uns altaveus enormes i una barra llarguíssima. Era la festa dels
quintos. La comissió va reconèixer que van ser
ells que els van anunciar com a grup anglès per
així fer-hi anar més gent. En aquell moment, sí
que es van veure espantats. Volien marxar. No
es veien en cor de tocar. A l'últim moment, van
decidir fer veure que The Kimbas no hi havien
pogut anar i que ells eren el grup que hi havia

En Joan Bassachs i en Jaume de la Canova, dos dels membres dels Kimbas en l’actualitat.

anat per a substituir-los. Van amagar el rètol
d’Els Kimbas i va començar l'actuació. Van tocar
les poques cançons que sabien en anglès, però
de seguida que van començar a tocar les altres,
van haver de plegar. A la primera peça ja hi havia
gent que es queixava.
Van oblidar-se d'aquest concert i van continuar
tocant, sempre omplint els locals i amb molt
d'èxit. Però al cap d'uns mesos d'haver començat
a actuar, en Ioio es va posar malalt, i llavors qui es
posà a la bateria per a substituir-lo va ser en
Rama, que començava a tocar la bateria.
Seguiren les actuacions i els assajos. Tots els
membres del grup treballaven i això era la distracció de cada dia. Cada vespre continuaven
trobant-se a can Bassachs i assajaven un parell
d'hores. Mai el carrer de Sant Ignasi havia estat
tan concorregut. Fins i tot havien de treure els
fans de dins del local d'assaig!
A la Garrotxa, hi havia altres grups del mateix
estil que Els Kimbas: Els corbs negres, Els buitres, Aquàrium, els Volcànics... Tots s’havien inspirat en la música del moment. Encara no hi
havia discoteques. El jovent anava a les festes
majors a escoltar aquests grups o bé a les sales
de ball, com el Nobel o la Indústria, a Olot, o la
Gatzara, a Anglès.
I el grup continuà fins que els seus integrants
van tenir al voltant de divuit anys. Tots ja tenien
la seva feina. I el grup es va trobar en un
moment en què o bé s'ho agafaven seriosament
i es posaven a estudiar música, o bé ho deixaven
córrer. Com que tots ja treballaven, van decidir
plegar i cada un va seguir el seu camí.
En Joan Bassachs ha estat l'únic membre d’Els
Kimbas que sempre més s'ha dedicat a la
música, i cal destacar el seu pas per diferents
grups: La Principal de la Garrotxa, Ritmos Casanovas, Erupción i Sifasol, grup que va fundar
l'any 1982, i encara en forma part.
Laia Martí

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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Fitxes de les sortides segon trimestre del 2016

RUTA DELS MOLINS
DEL RIUDAURA (LLAGOSTERA)
25 de març de 2016 – 68 participants
Horari efectiu: 3,15 h – Horari total: 4,30 h
Vocal: Joan Sàbat
Itinerari: Can Crispins, Ridaura, els Molins, casa
Moner, molí del Mig, can Roig, can Gros, can
Puig i can Crispins.
Altura màx: 279 m
Altura mín: 160 m
Desnivell acumulat: 210 m
Quilòmetres: 12,800 – Mitjana: 4,06 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: C.E. Bell-Matí (Llagostera) i CEO

PUIGSACALM 130

XXXIX EMBARDISSADA
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17 d’abril de 2016 – 840 participants Vocal: CEO
Horari efectiu: 6,03 h - Horari total: 6,40 h
Itinerari: Collet de can Jou, St. Feliu de Beuda,
Pedró de St. Jaume, Alzina del Malpàs, la Bora,
Balma de la Bora, Pujant de la Barra, el Roure, St.
Llorenç de Sous, Pas del Llop, Balma del Teix,
Mare de Déu del Mont, Roure de la Sort, Font de
Falgars, el Rebots, Font de la Mina, camp de
L'Hort, Alzina reclamadora, Pedró de St. Miquel,
Pedró de Sant Macies, el Noguer de Segueró,
Santa Maria de Segueró i Collet de can Jou.
Altura màx: 1.125 m – Altura mín: 364 m
Desnivell acumulat: 1.105 m
Quilòmetres: 20'406 – Mitjana: 3,3 km/h
Temps: bon temps

CALA MONTGÓ – ST. MARTÍ D’EMPÚRIES
3 d’abril de 2016 – 52 participants
Horari efectiu: 3,35 h – Horari total: 4,51 h
Vocal: Anna Canal
Itinerari: Cala Montgó, torre de Montgó, punta
Grossa, cala Illa Mateua, punta del Cinc Sous,
cala del Salpatx, les Penyes, punta de la Clota
Grossa, platja de Riells, Passeig Marítim, l’Escala,
Port d’en Perris, ronda de Mar d’en Manassa, cala
de la Creu, Lampadòfol, pg. d’Empúries, el Portixol, les Muscleres, ciutat Grega, moll Grec i St
Martí d’Empúries
Altura màx: 110 m — Altura mín: 2 m
Desnivell acumulat: 216 m
Quilòmetres: 10,580 – Mitjana: 3,1 km/hora
Temps: bon temps

XXXVII LLETISSONADA
1 de maig de 2016 – 1.194 participants
Horari efectiu: 6,40 h - Horari total: 8,07 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sant Esteve d'En Bas, Pont Medieval les
Mates, Molí Vell, Carretera del Rei, Castanyer d'En
Baga, Estany del Coll, La Salud, Pla Bufàdors, Clot
d'l'Infern, Naixement del Riu Rebrugent, Pou del Glaç,
Bici-Carril, Santa Cecilia, Serra Gatonera, El Ventós,
Cova de la Carrera i Sant Esteve d'En Bas.
Altura màx: 1.070 m – Altura mín: 478 m
Desnivell acumulat: 960 m
Quilòmetres: 21'890 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

APLEC DE SANT ANIOL D'AGUJA

BANYOLES – LES ESTUNES

15 de maig de 2016 – 19 participants
Horari efectiu: 3,50 h - Horari total: 5,40 h
Vocal: GECA
Itinerari: Aparcament de Sadernes, hort d'en Roca,
Pont de Valentí, Hostal de ca la Bruta, La Farga, planes de la Muntada, el Gomarell, gorga del Citró, el
Galeró, el Prat, Sant Aniol d'Aguja, salt del Brull,
Sant Aniol d'Aguja, cal Sastre, portell de la Guilla,
salt de la Núvia, el Gomarell, planes de la Muntada,
hort d'en Roca i aparcament de Sadernes.
Altura màx: 515 m – Altura mín: 260 m
Desnivell acumulat: 327 m
Quilòmetres: 13,200 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps

19 de juny de 2016 – 39 participants
Horari efectiu: 1,20 h - Horari total: 2,45 h
Vocal: Jaume Campolier
Itinerari: Passeig Dalmau, Font Pudosa, Aiguamolls de la Puda, Estanyol de Cendra, Estanyol de
Montalt, Casa Nostre, Les Estunes, Riera del Vilar,
Estanyol del Vilar, Passeig del Estany i Passeig
Dalmau.
Altura màx: 185 m – Altura mín: 170 m
Desnivell acumulat: 20 m
Quilòmetres: 4,230 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

Socials
4 de setembre
XXXVI APLEC DE LA LLETISSONADA

CALENDARI DE MARXES i CURSES

Dinar de germanor de socis i simpatitzants del GECA. El menú
serà semblant al d’altres anys. Preus populars. Informació als
telèfons 972690399 i 972690397. Tothom hi és convidat.

diss. 2 juliol

16a PUJADA i BAIXADA a BATET DE LA SERRA - (7 km)

15 agost

23a Cursa POPULAR FESTES DE SANT ROC - (6,2 km)

28 agost

5a Cursa POPULAR de VERNTALLAT - (9 km)
La Vall d’en Bas - Comissió de Festes i AV de Verntallat

18 setembre

27a PUJADA a ST. FERRIOL - Sortida de Besalú - (7 km)

11 DE SETEMBRE DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Canvi de Senyera al Puig de Sant Antoni. Sortida del local
social a les 10 del matí. Seguidament esmorzar . Programes a
part.

22 i 23 octubre 2a Cursa Ultra "TREPITJAGARROTXA" - Oix (112 km)

FESTA MAJOR DE SANT ESTEVE D’EN BAS
NOTA DE SECR ETAR IA: el l oc a l s oc ia l roma ndr à ta nca t pe r
va ca nc e s d el 1 3 de ju li ol al 1 7 d’ ag ost

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS
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El GECA conjuntament amb la comissió de festes, organitzarà
alguna activitat . Al local social hi haurà exposició de fotografies. Per a més informació consulteu la nostra pàgina
www.geca.cat
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Sortida al salt de Gorners

GECAMAINADA

Costa molt trobar monitors i sobretot costa molt que es comprometin a portar mainada a caminar, però, el dia
3 d’abril, just en plena Festa de la Mainada i quan tots plegats fèiem temps per anar a dinar, vam anar al parc
de l’Estació a veure els Xerrics d’Olot, i allà hi havia l’Anna Riera. En posar-nos a parlar, la conversa va anar
movent-se cap al voluntariat i el fet que era molt complicat que gent jove es comprometés en ajudar-nos en l’entitat. Finalment, em va sortir de dins i li vaig dir: “Anna, vols ser monitora del GECAmainada?” I ella, sense dubtar-ho, em va contestar: “Feia molts dies que tenia ganes de parlar amb vosaltres, perquè sí, que m’agradaria”,
i la meva resposta va ser: “Genial, fitxada!, veuràs que bé que t’ho passaràs!”
Després d’un parell d’excursions, i amb l’experiència que ja té l’Anna dels casals d’estiu, la tenim completament integrada i podem dir que ja és una de les nostres i, per acabar-ho de formalitzar, què millor que fer-li fer
l’article de l’última sortida que hem fet amb la mainada?
Sergi Plana

...Fins a mig matí,
gairebé tothom
anava sec... fins
que, entre passera
i passera, algú va
perdre l’equilibri
i... peus a l’aigua!

E
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... fer una sortida
amb el GECA
mainada és molt
més que caminar i
descobrir racons
de la nostra Vall...
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l diumenge 12 de juny, el grup de mainada i
jovent del GECA van carregar les motxilles i
van enfilar cap a Sant Privat per iniciar el
que seria una sortida curta i senzilla.
El punt de trobada va ser Can Tista, encara
que la ruta va començar a la plaça de Sant
Privat, on vam caminar pel camí que conduïa cap amunt deixant enrere el pla d’en
Xurri (els Pins).
Va ser un camí molt agradable tot resseguint el riu.
Vam fer parada per carregar piles a la gorga
blava i, a partir d’aquí, vam seguir entre
fangueig, pujades, baixades, portelleres...
fins a arribar al salt dels Gorners.
Fins a mig matí, gairebé tothom anava sec...
fins que, entre passera i passera, algú va
perdre l’equilibri i... peus a l’aigua! Peus,
turmells, mitja cama... i són aquests
moments els que els nens i les nenes guarden a la seva motxilla.
La pluja dels últims dies fa que, davant del
salt de Gorners, tots quedéssim embadalits, mirant com baixava l’aigua.
No en vam tenir prou de veure el salt,
volíem veure la gorga! I així vam enfilar pel
costat del salt fins a arribar a la gorga.

No va ser fàcil, alguns van necessitar més
ajuda que d’altres... però TOTS van aconseguir-ho!
Una vegada a la gorga, vam tornar per un
altre camí.
Alguns ja teníem ganes d’arribar i és en
aquests moments que la muntanya ens
ensenya a no rendir-nos i mirar sempre
endavant!
Durant tot el camí, ens va acompanyar la
imaginació i experimentació de tots els
nens i nenes; pals que de cop prenien vida,
pedres precioses que li buscaven mil aventures, flors, herbes... fins i tot temps de
cantar i aprendre sobre la vida.
L’arribada va ser un dels millors moments
del dia; bruts en senyal d’haver gaudit
d’una aventura fantàstica, contents d’haver
fet la sortida, ansiosos per explicar tot el
que havien viscut durant el matí...
Ja ho veieu, fer una sortida amb el GECA
mainada és molt més que caminar i descobrir racons de la nostra Vall. És una oportunitat increïble per aprendre, créixer i construir nous lligams.
Anna Riera

Sortides socials

juliol
Dia 3: APLEC DE FALGARS
ITINERARI: Falgars, camí de la Portallera, el Tarrés,
font de la Clapera , els Vinyets, camí de Sant Miquel,
font de la Teula, pujant de la Cabra, Pibernat i Falgars.
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
8.00 hores del Refugi de Falgars
Telèfon : 972 69 03 99 i 972 69 03 97
Després de la caminada, per qui vulgui, hi ha dinar
popular. Cal apuntar-s’hi.

jovent

octubre
Dia 9 : SANTUARI CASTELL DE FINESTRES
ITINERARI: Can Tià, Estret de Gibraltar, Collada del
Grau, Puigsallança, Santuari Castell de Finestres,
Carretera de la Rovira, La Plana i Can Tià.
DURADA : 4:30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: David Ortiz.
SORTIDA: 7,00 h. del matí del local social del GECA.
Telèfon : 699 335 821

muntanya

Dies 23 i 24: SORTIDA A ANDORRA – EL
TRISTAINA
ITINERARI: Estació d’esquí de Vall Nord –Arcalís,
estany de Creussans, port de Creussans, punta de
Peiraguil, Port de Tristaina , Pic de l’estany Forcat ,
Pic de Costa Rodona, Serra de Tristaina, Pic de Tristaina i Estanys de Tristaina.
DURADA: 4.45 hores de marxa efectiva.
Per mes informació i horaris de sortida, trucar als
telèfons: 972 69 03 99 i 972 27 41 89.

agost
Dies 6, 7 i 8: 3000 D’ESTIU
GARMO NEGRO, 3.066 m
Enguany anirem a la zona dels Baños de Panticosa, al
Pirineu Aragonés, a la vall del Tena, des d’aquest
punt enfilarem cap a l’oest per anar a assolir el nostre objectiu, el GARMO NEGRO de 3.051 m. Una
vegada estiguem dalt de la carena cimera, pels més
valents, també tindrem al nostre abast als pics de
l’ARGUALAS de 3.046m i l’ALGAS de 3.024m
DURADA: 7,45 h de marxa efectiva
VOCAL: Pere Gelis
Tels: P. Gelis: 659 535 110 - Menguis: 972 690 399

jovent
juliol
Dia 2 i 3: ACAMPADA AL REFUGI DE ST.
JORDI (Parc Natural del Cadí-Moixeró)
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA DISSABTE: 09.00 h
HORARI D’ARRIBADA DIUMENGE: 21.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 3 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 5 h
VOCALS: Monitors GECAjovent
Quan s’aproximin les dates, us enviarem per e-mail tota
la informació de l’acampada, el lloc, el material que cal
portar, la roba, etc.
La sortida es farà amb autocar que ens deixarà a les
proximitats de Bagà

setembre
Dia 4: LA SALUT (Aplec del GECA)
ITINERARI: Moli Vell, Els Aulets, Camí del rei, Estany
del Coll, La Salut, Pla Bufadors, Mina de la Font
Grossa, Coll d’Úria, Ciurana i Molí Vell.
DURADA : 3.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS : Joan Juanola i Quim Barcons
SORTIDA : 7.30 hores del local social del GECA
Telèfons : 620 052 956 i 609 943 888

Dia 25: APLEC DE SANT QUINTÍ
ITINERARI: Local Social de Can Tista, la Coma, Collet
de les Tres Creus, Masroig, Torre de Murrià, Collet de

Dia 2 i 3: ACAMPADA AL REFUGI DE ST.
JORDI (Parc Natural del Cadí-Moixeró)
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA DISSABTE: 09.00 h
HORARI D’ARRIBADA DIUMENGE: 21.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 3 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 5 h
VOCALS: Monitors GECAjovent
Quan s’aproximin les dates, us enviarem per e-mail
tota la informació de l’acampada, el lloc, el material que cal portar, la roba, etc.
La sortida es farà amb autocar que ens deixarà a
les proximitats de Bagà

agost
VACANCES D’ESTIU

setembre
Dia 4 - SERRA DELS LLANCERS
ITINERARI: coll de Bracons, serra dels Llancers,
Rasos de Pibernat, St. Miquel de Castelló, les
Comelles i St. Quintí
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: Sergi Plana, Ester Mulí, Anna Riera i Laia
Amat
Acabada la sortida, se seguiran els actes de
l’aplec del GECA; tothom que vulgui es podrà
quedar a dinar per un preu molt popular. Després
del dinar, hi haurà activitats tant per a grans com
per a petits.

agost
Dia 25: BAUMES DE LA CAXURMA

Dia 20: SERRA CAVALLERA. (NOCTURNA)
ITINERARI: Pla de Can Plata, Rompuda de Maideu,
Pla petit, Muntanya de Fogonella, Coll Salarça, Serra
Cavallera, La Clapissa, Costa de la Llebre, Pla del
vedell i Pla Gran de Cal Noi.
DURADA: 2:50 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Jordi Freixa
SORTIDA: 18.15 hores del local social del GECA
18.30 hores del aparcament del Consum
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97.
Al final, hi haurà sopar fet pels cuiners del GECA. Cal
apuntar-se abans.

juliol

VACANCES D’ESTIU

setembre
Dia 4 - SERRA DELS LLANCERS
ITINERARI: coll de Bracons, serra dels Llancers, Rasos
de Pibernat, St. Miquel de Castelló, les Comelles i St.
Quintí
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7,30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: David Fernàndez i Quel Bayona
Acabada la sortida, se seguiran els actes de l’aplec del
GECA; tothom que vulgui es podrà quedar a dinar per
un preu molt popular. Després del dinar, hi haurà activitats tant per a grans com per a petits

ITINERARI: Castellfollit de la Roca – plaça de
l’Església de St. Roc, pont Romànic, baumes de la
Caxurma, Mare de Déu de la Devesa, Mare de Déu
de Mont-ros, font Fonassa i Castellfollit de la Roca
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Xevi Juanola, Pere Terradas, Marta Bonamaison i Andrea Gonzàlez.

Dia 25: BAUMES DE LA CAXURMA
ITINERARI: Castellfollit de la Roca – plaça de l’Església
de St. Roc, pont Romànic, baumes de la Caxurma, Mare
de Déu de la Devesa, Mare de Déu de Mont-ros, font
Fonassa i Castellfollit de la Roca
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: David Fernàndez i Laura Corominas
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muntanya

Llosassos, Serrat Llarg, Coll de Bas, Can Famada i local
Social.
DURADA: 3,30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Jaume Bagó
SORTIDA: 8,00 h. del matí del local social del GECA.
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97. En acabar la
caminada qui vulgui es pot quedar a dinar a l’Aplec de
Sant Quintí. Cal apuntar-se abans.
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Coques, Fustes,
Racions, Cassoles,
Brasa i molt més...

PUIGSACALM 130

C/ La Via, s/n
17176 St. Esteve d’en Bas
LA GARROTXA
Telf. 972 691 012
lacuinadenmokes@gmail.com
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BAR

Restaurant

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

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 130

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
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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

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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FARMÀCIA

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

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

FARMACIOLA
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 130

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 obt !
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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. 657 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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