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Amb el suport de:

Marià Padrosa amb els integrants de la selecció catalana.
Sortida del refugi al matí cap a fer cims

Previ: Durant els darrers «Pòrtics» he anat parlant de les sigles del GECA,
avui acabo amb la quarta i última, la A d’Apinista.

Aquest número l’obro amb l’última lletra del GECA, la
A d’Alpinista i és la que dóna caràcter i “xispa” a la
nostra entitat. Actualment, com a Grup, aquesta
paraula la tenim bastant oblidada i crec que potenciar-la hauria de fer créixer el foc perquè el jovent
s’impliqués més en el nostre centre. Però abans de
parlar-vos d’això, deixeu-me anar una mica enrere
per a posar-vos en situació pel que fa a l’alpinisme.
L’alpinisme, com el muntanyisme, neix en el cor
d’Europa, just en la serralada dels Alps. És aquesta
serralada, que significa muntanya escarpada, la que
li posa nom i l’empenta a aquest esport de risc.
Altres serralades han donat nom al mateix moviment/esport, com l’Andinisme (Andes) i l’Himalaisme (Himàlaia). Aquests noms s’utilitzen quan es
parla de cims de 7.000 m, en el primer, i 8.000 m, en
el segon; però el poder de l’alpinisme prové de
molts més anys enrere i els fets pragmàtics i les gestes històriques viscudes en aquesta serralada fan
sorgir les primeres escoles i clubs d’alpinisme, i
orquestren una denominació d’origen: l’ALPINISME.
L’alpinisme es practica des de fa centenars d’anys
enrere, i n’és una fita clau l’any 1991, quan dos alpinistes van trobar el cadàver momificat d’un home
del neolític, en una de les glaceres dels Alps. Els
estudis el van datar del 3.300 aC, i li van posar el
nom popular de l’Home de les Neus. La troballa va
ser a la regió Ötztal (Vall d'Ötz) i aquesta li va donar
el nom definitiu, l’Otzi. En aquells temps no existia
l’esport, però sí que hi havia la necessitat, i va ser
el que probablement el va fer vagar per aquells
llocs inhòspits. Els científics, per l’aspecte i la vestimenta, van poder deduir que era caçador. Els estudis van revelar que portava una indumentària amb
cinc tipus de pells diferents; gorra de pell d’ós bru,
abrics amb cuir de pell de cabra i ovella, polaines
de cuir de cabra, roba interior de cuir i llana d’ovella, sabates de pell d’ós i de cérvol amb cordons de
pell de vaca, i la resta de l’equip: un ganivet, una
destral i un porta fletxes(1)..., però, si canviem
necessitat per esport, i que el nostre material seria
gorra de polièster, anorac de plomes, jaqueta GoreTex, folre i tèrmica de polièster, polaines de niló, i
botes de pell i eines com piolets, casc i cordes...
què dista del nostre alpinisme? No gaire res, no?
Podria dir que l’alpinisme-esport neix el 1492? Jo
crec que sí, tot buscant he trobat que la primera
ascensió documentada, amb ús de tècniques d’alpinisme i amb un agent oficial que en va notificar la
gesta, data de l’any del descobriment d’Amèrica,
quan Antoine de Ville, per ordre del rei Carles VIII,

va fer cim del Mont Aiguille utilitzant cordes i escales de fusta.
I per a comprendre el punt d’inflexió del moviment
esportiu Alps-Alpinisme, crec que hi podríem posar
data i tot... el dia 8 d’agost de l’any 1786 quan Jacques Balmat i el doctor Paccard van fer el cim del
Mont Blanc. La gesta va permetre que, un any més
tard, l’impulsor i finançador de la idea, HoraceBénédict de Saussure, arribés al cim del Mont Blanc
amb un grup de guies de Chamonix.
L’alpinisme és considerat com un esport de risc, la
disciplina la podríem definir com la unió del muntanyisme i les tècniques d’escalada i no només hi
influeix la condició física i mental, sinó que en l’escenari alpinístic entren en conflicte elements
externs i incontrolables com la meteorologia, amb
el fred al capdavant, el vent, les tempestes, la pluja,
la neu, i altres elements físics com les allaus, el
despreniment de roques, les esquerdes, els seracs.
Molt important també és l’element cohesiu, com el
grup d’amics format per anar a alta muntanya i que
és una part imprescindible per una bona expedició,
ja que d’ells depèn, moltes vegades, la nostra seguretat. Quan els cims ja són dels més alts de la terra,
també hi entra un punt de sort.
L’alpinista és la persona que practica l’alpinisme i
busca el repte d’assolir muntanyes amb tècniques
específiques d’altres disciplines practicades en alta
muntanya, així que l’excursionista, quan combina
l’ascensió amb la tècnica d’escalada, es converteix
clarament en alpinista.
Quan en el GECA es parla d’excursionisme, tothom
es veu valent per a portar una sortida i fer les hores
que calguin per arribar, al cim o una travessa o arribar al refugi de torn; ara, quan la paraula canvia i es
transforma en alpinisme, es fa silenci, aquí entrem
en paraules majors. De seguida ve al cap cordes,
cintes, grampons, casc i piolets. I tot i que no estan
lluny d’això, ja que gairebé sempre necessitem d’aquestes coses per a fer alpinisme, moltes vegades
entrem en l’alpinisme sense gairebé ni saber-ho.
Considero, i ara ja de manera totalment particular,
que el muntanyisme o excursionisme és el que es fa
en cotes inferiors a 2.500 m, o sigui, relativament
baixes, i per a fer-ho fàcil diem que és tota aquella
zona on l’arbrat hi viu. L’alpinisme neix a l’alçada
on només l’herba pot resistir els embats de la
natura allà on la muntanya es torna inhòspita,
agressiva i maldestre, aleshores estem a l’entresòl
de l’alpinisme, quan la muntanya té neus estacionàries o perpètues, som dins la gola del llop.

(1) Revista Sàpiens article escrit per Masanés, Cristina «Ötzi no va morir d'accident».
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A veure si em puc explicar amb un cas pràctic. Quan
anem a fer un Balandrau, un Bastiments o un pic de
l’Infern, podem considerar-ne alpinisme? Jo diria
que sí!, però molts de vosaltres em diríeu que NO,
ja que a l’estiu és excursionisme. I a l’hivern? Tothom em dirà que, quan hi ha neu, és alpinisme clarament. I ara ve la meva reflexió. Aquí a la Garrotxa,
en ple estiu, si hi ha una tempesta, què fem? Doncs
la deixem passar i, si van maldades, en un màxim
d’una hora estàs en una zona poblada o en una
zona no tan exposada a les condicions meteorològiques, i allà dalt, què passa quan hi ha una tempesta? Les condicions en les cotes superiors a
2.500 m poden ser terriblement canviants en qüestió de minuts, i si ens hi enxampa una tempesta,
que moltes vegades en ple estiu és de pedra, què té
allò d’excursionisme? No fa més pinta d’alpinisme?
És complicat trobar el límit i la cota on podem dir
que allò és una cosa o altra quan és relativament
senzill caminar-hi en un dia de bonança, no? Fàcil,
si us dic: i si fem una canal al Gra de Fajol en ple
estiu? Tothom dirà, alpinisme, perquè necessitem
altres útils no usuals en excursions-caminades. Bé,
són aquests llocs, els de fàcil arribar, que ens
poden enganyar i que ens podem trobar embarcats
en situacions realment extremes just al costat del
cotxe; però, si ja parlem de cotes de 3.500, 4.000,
6.000... la gent sensata va preparada, controlen la
previsió de la meteo, porten material adient, s’han
estudiat el recorregut, coneixen l’entorn i el company i, el més important, mai menyspreen res.
Anys enrere, el GECA va experimentar importants
moviments alpinístics. A mitjan anys 80, per l’Amèrica del Sud, varen assolir el cim del Huascaran de
6.768 m; el 2007 va ser un gran any d’alpinisme per
al GECA, ja que a l’estiu es va pujar al Gran Paradiso
de 4.061m i pocs mesos més tard, mentre uns feien
trekking al cor del Nepal, els altres ascendien fins a
l’Island Peak de 6.189 m. Dos anys més tard, el
2009, hi va haver l’intent fallit com a Grup del GECA,
de fer el Bishorn de 4.153 m, tot i que alguns que

havien preparat la sortida van anar-hi pel seu
compte i van aconseguir fer el cim. Tot allò ha quedat molt enrere i la perspectiva en alpinisme en el
GECA no és bona. Aquest any passat, la idea de fer
un cim de 4.000 m no va passar d’idea, ja que no va
reeixir en el grup que es va plantejar.
La meva crida a la A d’Alpinista és que ara ens toca
a nosaltres, als joves, estirar del carro del GECA i fer
més G de Grup, sé que hi ha molts joves a l’expectativa perquè organitzem sortides “diferents” a les
excursions, doncs, no espereu, veniu, ajudeu-nos i
expliqueu-nos el que teniu ganes de fer. Hem
d’aconseguir, entre tots, fer un grup de jovent nou i
autònom, sempre us donarem suport i us empararem des del GECA, des d’aquí us donarem tot el
suport necessari i, juntament amb vosaltres, invertirem esforços fins allà on faci falta per obrir una
nova etapa a l’entitat. Necessitem sang fresca, ja
que els que som ara carreguem amb moltes activitats sobre les nostres espatlles, nosaltres som la
#novageneracióGECA, nosaltres som la renovació,
però cal que vosaltres en doneu l’empenta que
necessitem, ja que, si no, ens costarà molt avançar,
aixecar el cap i poder mirar més enllà de la secció
de muntanya i de mainada i seguir tirar endavant
les tres reines de la república: la Lletissonada, la
Cames de Ferro i la VertiKalm.
Joves, us necessitem per fer allò que els grans ja no
els toca, ells ens han donat eines perquè puguem
desenvolupar la A d’alpinista, som nosaltres els
que ens toca renovar, innovar i sacsejar el GECA,
perquè si no hi ha renovació, no hi ha vida. Nosaltres hi posem la “xispa”, però sou vosaltres els que
heu d’atiar el foc i entre tots hem de portar la A al
capdavant, hem de portar la A un altre cop al cim
del nostre centre. Qui s’anima? Vinga, propostes a
president@geca.cat.
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA

Des del Puigsacalm estant...
RÈPLICA A L’ARTICLE PUBLICAT EN EL NÚM. 130

B
...És indubtable
que el túnel de
Bracons ha portat
avantatges, com
també que ha
canviat la nostra
vida i els nostres
hàbits. No obstant,
això, també ha
portat un seguit
d'inconvenients...

...Els que ens
oposàvem al túnel
de Bracons
alertàvem que el
perill no era el
túnel en si, sinó el
trànsit
transfronterer...

envolgut Pere,
M’adreço directament a tu perquè és la
segona vegada que veig un escrit teu amb
referència a la mal anomenada variant de
les Preses. Ho faig perquè quedi palès que
la teva no és l’única visió, i així, almenys, en
quedi constància. Vull deixar ben clar que
aquesta és la meva opinió i que t'escric a
títol personal. És més, crec que és saludable que en un tema tan important es creï
debat i es contrastin opinions.
És indubtable que el túnel de Bracons ha
portat avantatges, com també que ha canviat la nostra vida i els nostres hàbits. No
obstant això, també ha portat un seguit
d’inconvenients. Actualment, per anar a
Olot, tardem entre cinc i deu minuts més de
mitjana del que tardàvem abans del túnel;
si això ho multipliquem per les vegades
que hem d’anar a Olot cada dia, perdem,
més o menys, una hora a la setmana. L’estalvi, per tant, que tenim per anar a Vic o
Barcelona (si no és que hi treballem) queda
compensat per l’estona que perdem per
anar a Olot. Amb això vull dir que els avantatges són molt evidents, però potser no
tant els inconvenients. És com fer un crèdit
i pagar-lo a poc a poc, al final acabes
pagant molt més, però com que és una
mica cada mes, no te n’adones, o te n’adones menys, que si ho paguessis tot de cop.
Ara mateix tenim un problema (que abans
no teníem) de trànsit pel mig de les Preses
i l’hem de solucionar. Ara bé, la variant de
doble carril solucionaria el problema? O l’agreujaria?
Els que ens oposàvem al túnel de Bracons
alertàvem que el perill no era el túnel en si,
sinó el trànsit transfronterer. Si el túnel fos
una connexió intercomarcal, no hi hauria
cap problema, però algú encara creu que
han abocat aquesta quantitat de diners per
connectar-nos amb Osona? Tu ja apuntes al
desenvolupament econòmic del país com
un dels motius per fer-la, cosa que em
porta a pensar que ets molt conscient de
qui la utilitzarà i per què.

Critiques l’acord entre els alcaldes que
inclou la variant d’un carril però en canvi no
dius que també manté la restricció de
camions. Per mi aquest és el punt important.
Vull recordar que actualment existeix una
restricció de camions per utilitzar el túnel i
que quan aquesta restricció s’aixequi (em
consta que ja hi ha pressions) el trànsit
augmentarà exponencialment. Si a això hi
sumem la variant d’Olot (obra completament necessària, des del meu punt de
vista) ens trobarem una variant de doble
carril des de la frontera (només hi ha un
tram des de Figueres fins a la variant de
Castellfollit que no tardaran a desdoblar)
fins a l’eix transversal. Creus que els
camions seguiran passant per l’AP- 7 o la
nacional II? La «nostra» carretera serà gratuïta i de doble carril. La nacional II és d’un
carril i en alguns trams els obliguen a agafar l’AP7. La conya de l’assumpte pot ser
que el túnel quedi completament saturat i
que tardem més que abans a anar a Barcelona. Llavors reclamarem el desdoblament
del túnel? En resum, hem de solucionar el
problema de trànsit per les Preses però per
fer-ho no cal cap variant, si es vol fer, és per
altres interessos. Com pots entendre, tot
això em preocupa, m’entristeix i m’irrita, no
sé exactament per quin odre.
Hem passat de discutir entre una variant
per Marboleny i una de soterrada per la
Vall, a una per sobre de la Vall d’un o dos
carrils. Per què? Molt senzill. Perquè hi ha
pressa i hi ha molta pressió. Creus que això
és bo? Creus que es farà la millor opció? La
que diran els experts? O la més barata i
ràpida de fer? Tinc la sensació que han
jugat amb nosaltres i faran el que volien fer
des del principi i, a sobre, amb el nostre
vistiplau. Em sap greu veure que pels interessos d’uns pocs s’atien vells odis entre
pobles i que siguem incapaços de posarnos d’acord. No pensem en la Vall com a
conjunt geogràfic, sinó com a conjunt polític. Cada poble defensa la seva parcel·la
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La Vall d’en Bas i els seus magnífics terrenys de cultiu

...Tenim la millor
terra de cultiu de
Catalunya i no hi
ha ni un sol
producte de la Vall
d'en Bas
conegut...
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...És cert que hi ha
molta menys aigua
als rius i a les
fonts; però quin
n'és el motiu? Tu
apuntes al regadiu
il·legal. Jo hi
afegiria la
construcció...
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sense importar-li la resta. Com més lluny de
casa meva millor i que l’altre es foti.
Seguint aquesta norma, jo hauria d’estar
defensant la variant de Bianya!
N’hi ha que creuen que les carreteres són el
progrés i que els que ens hi oposem hi
estem en contra. Res més lluny de la realitat. Al segle XX, el progrés eren les fàbriques i les connexions que donaven feina,
estabilitat i diners. Aquest temps ha passat. Actualment, si mirem els països capdavanters d’Europa, ens adonarem que el progrés són les noves tecnologies i les feines
de dissenyar i crear, no les de produir. Tinc
un amic que treballa a Alemanya, en noves
tecnologies, en una ciutat més petita que
Olot. Al costat de Cambridge, hi ha un
poble amb un dels centre de noves tecnologies més importants del món. A Califòrnia,
hi ha Silicon Valley; a l’Índia, hi ha Bangalore... Amb això no vull dir que no hi hagi
d’haver fàbriques, hi ha d’haver un equilibri, però amb tot plegat correm el perill de
convertir-nos en el polígon d’Olot.
Tenim la millor terra de cultiu de Catalunya
i no hi ha ni un sol producte de la Vall d’en
Bas conegut. Fesols de Santa Pau, gambes
de Palamós, anxoves de l’Escala... A l’Empordà fan vi i oli i crec que no els va del tot
malament. Han fet prevaler la qualitat per
sobre de la quantitat. No es pot competir
en quantitat en el món actual i el transport
per carretera t’asseguro que no és el futur.
Sé que en saps, d’història, i, per tant,
sabràs que al segle XIX hi va haver un
moment en què el progrés era arrasar les
ciutats antigues per construir eixamples i

fàbriques. Evidentment també derruir les
muralles per poder fer carrers amples i
moderns. Avui les ciutats i els pobles que
van conservar les muralles i els nuclis
antics són els més apreciats pels turistes.
Avui tots lluiten per recuperar-los i restaurar-los i fins i tot els tanquen al trànsit. En
canvi, a les ciutats industrials, qui hi vol
viure o anar-hi? Quin dels dos models
representa el progrés avui?
T’has preguntat quin és el patrimoni més
gran de la Vall d’en Bas? L’afectarà la carretera? Com evitaràs que s’hi construeixi al
voltant? T’adones del perill de tot plegat?
No em vull allargar més, però sí que voldria
constatar un fet. Al costat del teu article
sobre la variant, n’hi ha un altre (també teu)
sobre l’assecament dels aqüífers. És cert
que hi ha molta menys aigua als rius i a les
fonts; però quin n’és el motiu? Tu apuntes
al regadiu il·legal. Jo hi afegiria la construcció (moltes més cases amb aigua corrent) i
el canvi climàtic. Aquí, jo hi veig una contradicció. Per un costat defenses els aqüífers i per l’altre una variant de doble carril.
De veritat creus que una cosa no té res a
veure amb l’altra? A vegades per solucionar
un problema en creem un de molt pitjor.
Exactament el mateix que pot passar amb
la variant.
De tota manera, quan no quedi aigua ni
terra per conrear, jo no te’n faré responsable, com tampoc te’n faré dels morts que hi
pugui haver al túnel o a la variant de doble
carril. Ara estic fent demagogia, però crec
que no és just comparar un tram de 6 quilòmetres amb un de 175. Tu ja m’entens.
Xavier Borrat

Els programes antics de la Festa Major de Sant Esteve d’en Bas
DEL 1914 AL 1981. EVOLUCIÓ I CURIOSITATS

L
...Rafael d'Amat,
baró de Maldà,
ja utilitzava el
concepte de
“Festa Major”
al segle XVIII,...

...El programa de
l’any 1914 estava
editat en català,
no tenia publicitat
en cap de les
seves pàgines...

a caiguda de l’antic règim el 1808-1812,
segons la cronologia espanyola –Guerra de
la Independència–, i 1789 segons la cronologia francesa –Revolució Francesa–, donà
pas a l’arribada al poder de diferents grups
d’ideologia liberal, el nou règim. Una força
pública començà a guanyar posicions, de
forma molt progressiva, davant el control
social eclesiàstic. L’estat instaurà el registre civil, gestionat pels ajuntaments, i les
municipalitats anaven guanyant terreny. La
divisió administrativa municipal se situà
per davant de la parroquial –tot i que sempre es dibuixaven quasi similars– i les dinàmiques socials en els pobles canviaren.
Sempre, però, les pautes administratives
copiaren en gran mesura les formes eclesiàstiques.
Rafael d'Amat, baró de Maldà, ja utilitzava el
concepte de “Festa Major” al segle XVIII,
però no és fins al segle XIX quan podem
començar a parlar de festa major moderna
(Costa 2015). Aquest canvi que comentem
entre l’antic règim i el règim liberal on el
poder civil agafa embranzida.
Es desconeix, però, en quin any començaren a esdevenir les festes majors –probablement només anaren evolucionant–. En la
majoria de casos hi hagué una relació indissoluble de la festivitat amb el patró local.
Els nous ajuntaments prenien el relleu, a
l’estament eclesiàstic, en l’organització
dels esdeveniments i aquests anaren deixant de ser estrictament religiosos. S’incloïen activitats de caràcter lúdic. Altres

elements anaren integrant-se en aquestes
festivitats –cercaviles, balls, oficis...– que
eren extrets d’antigues festes populars,
principalment del Corpus, i es creà així una
comunió entre festivitats, totes, d’origen
cristià. Progressivament, també, les comissions locals de cada poble guanyaren força
i prengueren el relleu en l’organització d’aquests actes als ajuntaments. No obstant
això, l’estudi d’aquests programes –fins al
1981– ens diu que la societat canvia poc i
que és, principalment, conservadora. I és
que tot ha de canviar perquè res canviï.
El primer programa de què disposem és de
l’any 1914, a partir d’aquí, ja no en tenim
cap més fins a l’any 1941, després de la
guerra civil. El programa de l’any 1914
estava editat en català, no tenia publicitat
en cap de les seves pàgines i el més curiós
és que la festa s’adreçava en honor a sant
Ramon Nat, mort el 31 d’agost de l’any
1240. Així, aquestes festes se celebraren en
els dies 29, 30, 31 d’agost i 1 de setembre.
El següent programa, el de l’any 1941, ja se
celebraren les festes en honor a sant Victorià, el patró local actual. Les hipòtesis que
dugueren a aquest canvi són diverses. Una
resideix en la possibilitat que els joves de
l’època fossin a la verema al sud de França,
una altra pot ser que les celebracions de la
festivitat coincidissin amb el cap de setmana de la Festa Major de la Vila del Mallol
—amb el patró sant Bartomeu, el 25 d’agost— i això ocasionés disputes realment
fortes entre els pobles veïns, i la darrera és
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Aquest article pretén realitzar una breu anàlisi de diversos programes de
la Festa Major de Sant Esteve d’en Bas. El primer, de l’any 1914, el
següent del 1941 i ja de forma quasi ininterrompuda fins al 1981, deixant
la resta per a un darrer article. L’estudi ha portat a diferenciar els programes en diversos blocs que trobareu descrits a continuació.
Aquests han estat recopilats de forma curosa i persistent per en Joan
Pujolriu, altrament conegut com a Menguis d’en Bas. Aquest cop ens
permetrem el luxe d’escriure un article proper, però amb el rigor històric
de sempre. La intenció és mostrar els programes des d’un punt de vista
històric i donar una mostra de curiositats. Convidem, també, a tothom
qui tingui programes anteriors al 1941 que, si no li és molèstia i ho creu
oportú, ens els faciliti per a poder-los guardar o digitalitzar i anar així
construint aquest magnífic puzle històric de Sant Esteve d'en Bas.
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Els programes antics de la Festa Major de Sant Esteve d’en Bas

...el del 1941. [...]
Són publicacions
que utilitzen un
llenguatge
agressiu “se
ejecutarán las
fiestas
mayores...”,

PUIGSACALM 131

...El 1952 arrela
definitivament la
portada en color i
la publicitat en els
programes, el
llenguatge ja no és
bèl·lic...
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que –però això solia passar més en l’antic
règim– una sèrie de desastres, especialment agrícoles o de salut, assotessin el
poble i aquest decidís canviar de patró per
així intentar canviar aquestes males dinàmiques. En tot cas, aquest és un fet molt
interessant i realment curiós.
El segon bloc –pobresa i mà de ferro–
comença amb el primer programa que
tenim, després del 1914, el del 1941. Aquí
s’hi troben els programes que podríem descriure perfectament com a programes de
postguerra. Són publicacions que utilitzen
un llenguatge agressiu “se ejecutarán las
fiestas mayores...”, i en honors a Espanya:
“Genuina representación del pueblo español, así es el nuestro... (1943)” –fent
referència a Sant Esteve d’en Bas–. Sempre
són en castellà i en força casos s’inclou
com a activitat festiva la transmissió del
NO-DO en el Cine Iris. Aquest format s’allarga fins a l’any 1950 en què el disseny
comença a canviar –la societat de l’època, a
poc a poc, també–.
El tercer bloc –control de l’estat amb una
progressiva, però lenta obertura– comença
l’any 1950 amb la introducció dels elements publicitaris. El llenguatge dels programes segueix essent paternal, però perd
violència. La dinàmica de les festes segueix
igual: ofici, processó, sardanes, orquestres, ball popular, balls al casino d’en Bas i
sessions al Cine Iris –cal apuntar que el
cine Iris juga un paper fonamental en la
societat de l’època, al llarg de tots aquests
programes la mostra de pel·lícules és molt
elevada i d’un nivell més que acceptable,
una finestra al món des de Sant Esteve d’en
Bas en ple franquisme. Aquest mateix any,
per primer cop, s’acomiaden les festes amb
focs d’artifici. L’any 1951 continua aquesta

Programa de l'any 1953

progressiva transformació i s’imprimeix la
portada del programa en color, també el
mateix any apareix una nova activitat: el
campionat de futbol, que ja no desapareixerà. I com a curiositat, en el programa, s’hi
mostren els capitells i el timpà romànic de
l’església de Sant Esteve d’en Bas. Ambdós
fets esdevenen una mostra de canvi i transformació social molt important. El 1952
arrela definitivament la portada en color i la
publicitat en els programes, el llenguatge ja
no és bèl·lic “se celebrarán las fiestas mayores” i les dones deixen de pagar per entrar al
ball —fins ara només pagaven les dones—.
En aquest mateix any també desapareixen
els focs, que s’aniran realitzant de forma
intermitent durant els anys següents. El
1953 es posa a disposició un viatge amb el
carrilet amb origen a Olot i destí a Sant
Esteve d’en Bas, surt a les 15.45 de la ciutat
i arriba a Sant Esteve a les 16.00, just a la
mateixa hora en què comença el partit de
futbol entre el “C.F. San Feliuense” i el “C.D.
Sant Esteban de Bas”.
El quart bloc –una part del poble amb
ganes de canvi i una altra de conservadora–
comença l’any 1954 en què apareixen certs
canvis simbòlics.
El més important, sens dubte, l’aparició de
la llengua catalana en un poema de Rdo.
Juan María Feixas Torró, poeta local de Sant
Esteve d’en Bas. Per a aconseguir superar
la censura, escriuen just a sota “Versión
original” –no hi tornarà a haver res en
català fins a l’any 1968–. L’any següent, el
1955, comença el concurs de vals. D’aquí

...El 1979, per
primer cop,
apareix un fet molt
important i
simbòlic: la
primera cercavila
amb el Burro savi.

cursa amb bicicletes, la cantada d’havaneres amb el grup Peix Fregit i la cançó popular de Besalú. El 1978 altres activitats es
van incorporant com el concurs d’estirada
de corda i el concurs de botifarra i truc. El
1979, per primer cop, apareix un fet molt
important i simbòlic: la primera cercavila
amb el Burro savi. Mai en cap altre programa editat per la comissió i el suport de
l’Ajuntament havia incorporat aquest símbol, insisteixo, aquest fet és molt rellevant.
Ho és tant que l’any següent, el 1980, es
realitzen tres cercaviles del Burro savi, i
dues activitats més en què el protagonista
és el burro. L’any 1981 aquest símbol apareix en la portada del programa.
A partir d’aquí es van introduint altres i
diverses propostes. De moment, però, deixarem l’estudi de la resta de programes per
a una altra ocasió.
Llocs on s’ha celebrat la festa major. L’embalat “Entolado”
Local de Can Lera · Fàbrica de la Casanova
(carretera dels Martins) · Cine Iris · Plaça de
la Parcel·lària · El Casino · Can Tista · La
plaça d’en Bas · L’era de Vilamala · L’era de
Can Bora · Camp d’en Camps · Camps d’en
Vilamala · Local de Mas Berenguer · Can
Valentí · Terrenys de l'estació · Camp de
Can Barral
Tornabodes
La Teuleria · La font de la Brugada · Can
Famada, la font del Gat · Sant Quintí · Parc
de l'estació · En les fonts de la localitat ·
Camp de futbol · Prats de la cau · La Cau ·
Plaça Major · Can Tista
Xevi Collell
Joan Pujolriu

Programa de l'any 1981
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...L’any 1969 es
retorna al castellà,
però la
presentació de la
comissió de festes
és en català, i amb
un clar llenguatge
catalanista:...

fins a l’any 1965, en què visita el poble
l’orquestra Meravella, hi ha una monotonia
intensa pel que fa a l’activitat i l’estructura
de programes. Com a fet rellevant, la portada de l’any 1963, en què el color apareix
amb més força.
El cinquè bloc –ruptura, catalanitat i oxigen–
comença l’any 1968. És la primera portada
en català des de l’any 1914. La resta de programa es compagina amb el castellà, però
la presentació és també amb la llengua
catalana. Es combina el groc i el vermell
amb una relació clara amb la senyera. L’any
1969 es retorna al castellà, però la presentació de la comissió de festes és en català,
i amb un clar llenguatge catalanista: “(...)
per fer de la nostra Festa Major de la nostra
població la senyera de totes quantes es
celebren a la nostra comarca”. Aquesta
frase ens diu dues coses, que les ganes de
respirar en català són cada cop més fermes
i que les festes de Sant Esteve d’en Bas
tenien una importància molt considerable.
Durant els anys següents –fins al 1974– es
manté la dinàmica. El 1970 es realitza una
“Discoteche” al club d’en Bas. El 1972 apareix la “página joven” al programa –amb
regust força institucional i en castellà– i el
1973 la “panorámica Deportiva”. El 1974 el
programa ja és quasi tot en català i l’any
1975 –encara falten dos mesos per la mort
de Franco– tenim el primer programa íntegrament en català.
El darrer bloc que mostrarem en aquest
article comença l’any 1976 amb un canvi
radical visual: la senyera es troba dibuixada a la portada. A partir del 1977 ja
comencen a canviar també les programacions introduint noves activitats com ara la
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El personatge: LA PILAR DE LES CANEMERES

La Pilar Soler i Plana va néixer a les Canemeres dels
Hostalets el 26 d’agost de 1926. Era la petita de vuit
germanes. El mas les Canemeres, propietat del Carbonell, es troba situat al racó del Grau, nom amb què es
coneix el veïnat on es troba les Canemeres.

...Les Canemeres
i altres cases del
racó del Grau
pertanyien al
Carbonell. Els
amos del
Carbonell es van
haver d’amagar
i marxar ...

Parli’ns dels seus records de la guerra.
Recordo l’entrada dels nacionals. Van passar molts soldats. Nosaltres ens amagàvem darrere d’una muntanyeta quan els
nacionals disparaven als rojos. Disparaven del Grau al Castellnou. També recordo
quan van cremar l’església. Van venir a
preguntar al pare per fer guàrdia a la nit,
però a la mare no li feia gràcia quedar-se
sola amb les nenes. Tot i així el pare va
anar a fer guàrdia a la matinada. En acabar
la guerra, el volien tancar a la presó perquè deien que havia cremat l’església,
però ell només havia anat a fer guàrdia.
Molta gent dels Hostalets sí que eren dins
l’església i cantaven: "Visca l’alegria, ara
més que mai. Capellans i frares no us
espanteu mai. Passen unes coses que mai
s’havien vist."
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..."¡Abrid, abrid
puertas y
balcones, somos
soldados de
Franco, no os va a
pasar nada!
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Els pares de la Pilar.

També recordo que feien el racionament a
l’església i a casa teníem sort que, si ens
quedàvem sense menjar, teníem uns
amics de França que ens n’enviaven.
Un noi de can Pinyana va morir amb una
bomba de mà, que es pensava que era un pot.
Les Canemeres i altres cases del racó del
Grau pertanyien al Carbonell. Els amos del
Carbonell es van haver d’amagar i marxar,
i els masovers de totes les cases es van
endur mobles del Carbonell. Les cases que
pertanyien al Carbonell eren: les Canemeres, el Molí Vell, els Aulets, cal Santpare i
la Ciurana.
Quan va acabar la guerra, va arribar un noi
d’Olot que cridava: "¡ Abrid, abrid puertas
y balcones, somos soldados de Franco, no
os va a pasar nada! ¡Viva Franco! ¡Arriba
España!"

La mare de la Pilar amb les tres filles grans.

...Allà a les
Canemeres collíem
molt poca cosa,
perquè hi havia
molt poca terra...

Parli’ns ara de la seva infància i joventut
als Hostalets.
Vaig anar a col·legi fins que vaig tenir 12 o 13
anys. Els nens anaven a un lloc i les nenes, a
un altre. Quan vaig plegar d’escola vaig estar
a casa, a pagès. Vaig ser l’única de les germanes que em vaig quedar a la casa. Les
meves germanes van anar a fer de minyones, a servir. Tres d’elles van anar a servir
una temporada a Manlleu, i després ja van
anar cap a Olot. Dues de les meves germanes, les que no es van casar, van anar a Olot
a treballar a la fàbrica. Una de les germanes
va tornar a casa quan la meva mare es va
posar malalta, es va ferir, i s’hi va estar
catorze anys, fins que la mare es va morir.
De la meva joventut recordo que anava a en
Bas a ballar, al Casino. I també a les festes
dels pobles. Hi anàvem a peu. A tot arreu hi

La Pilar Soler.

anàvem a peu. Quan vaig ser més gran, ja hi
va haver el tren. També vaig tenir bicicleta,
vaig ser la primera del poble que vaig tenir
bicicleta.
Com era la vida a pagès?
La vida a pagès era molt dura. Treballàvem
des de molt aviat al matí fins molt tard, de
sol a sol. Estàvem sense llum, sense
aigua... L’aigua l’anàvem a buscar al Bertrans. Ara estic molt més bé vivint als
Marunys. Allà a les Canemeres collíem molt
poca cosa, perquè hi havia molt poca terra.
El blat ens el quedàvem per fer farina, per
fer pa. Veníem algun conill, gallines, porcs,
la llet... Ho anàvem a vendre a Olot. Primer
a peu, després amb tren.
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...De la meva
joventut recordo
que anava a en
Bas a ballar, al
Casino. I també a
les festes dels
pobles. Hi anàvem
a peu ...

Les Canemeres es troba a prop del Camí
Ral. Què ens en pot explicar?
No en recordo gaire cosa. Hi passava per
anar a buscar bolets cap al Solans. El camí
seguia cap al Grau, però jo no hi pujava
pas, cap al Grau.

Sis de les germanes i els pares de la Pilar el dia del casament d’una de les germanes, la Montserrat, que no surt a la foto.
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El personatge: LA PILAR DE LES CANAMERES

...Vam tenir dos
fills, en Miquel i en
Jordi. Vam viure a
les Canemeres fins
a l’any 1989...
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...Els meus fills
treballaven a la
fàbrica i jo
m’estava a casa.
Fèiem de masovers
i prou, res de
treballar la terra...
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La Pilar, el seu marit i la seva germana Conxita, que també vivia a les Canemeres.

I quan vostè es va casar van continuar
vivint a les Canemeres?
Sí, jo em vaig casar gran, als 37 o 38 anys. El
meu marit era en Pere Devesa Espuña, el
masover d’Espasens dels Hostalets. Ens vam
casar a l’ermita de Sant Simplici, i no vam fer
ni viatge de nuvis. Vivíem a les Canemeres, i
el meu marit feia seguir les dues cases, fins
que últimament va venir a les Canemeres.
Vam tenir dos fills, en Miquel i en Jordi. Vam
viure a les Canemeres fins a l’any 1989, quan
va morir el meu home i la meva germana.
Llavors ja no teníem gens de bestiar i vam
trobar una casa a Olot, els Mas Marunys, on
vam anar a fer de masovers els meus dos

La Pilar amb les seves germanes.

fills i jo. Els meus fills treballaven a la fàbrica
i jo m’estava a casa. Fèiem de masovers i
prou, res de treballar la terra. El meu fill gran
es va casar i té dues nenes, i encara vivim
tots als Marunys.
Expliqui’ns quins records té de l’aiguat de
l’any 40 i com va afectar això al racó del
Grau.
Ho vam passar molt malament. Vam marxar
cap a les Comes a quedar-nos-hi amb la
mare i dues de les meves germanes. El pare
i un tiet de Centelles, que havia vingut per
anar a fira de sant Lluc, es van quedar a casa.
Vam tenir molts treballs per passar aquella

Les Canemeres

nit de trons i llamps. L’endemà al matí, la
casa de les Canemeres encara hi era. Va
ser de miracle! Tres cases van desaparèixer: el molí de la Llobatera, el molí de la
Cidera i can Falcó.
El paisatge després no era el mateix: ple
de rocs, d’arbres... Vaig haver de treure
tots els rocs. Semblava tot girat del revés.
Va ser poc després de la guerra.

RECOMANI’NS
Un programa de televisió: Sálvame.
Una cançó: Adéu Vila d'Olot.
Un llibre: M'agrada llegir revistes, com
el Pronto.
Un lloc per viure: Olot.
Un moment inoblidable: Quan em vaig
casar.

Laia Martí

La Pilar a l’eixida de Mas Marunys on viu actualment, amb el Puigsacalm al fons.
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...quins records té
del’aiguat
de l’any 40
[...]
Tres cases van
desaparèixer: el
molí de la
Llobatera, el molí
de la Cidera i can
Falcó....
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La llibreta del Puigsacalm

La bústia de Puigsacalm

Reprenem l’alè després de l’aspra pujada, mentre la vista intenta albirar els detalls d’un paisatge, sens dubte,
meravellós. La ment divaga i, escoltant-la, sento la necessitat de parlar amb algú. Aquí dalt, en aquesta solitud,
no hi ha altra companyia que la de les pedres, l’herba curta i l’aire que juga amb la boira; o la que ofereixen
aquests fulls blancs.
Aquí dalt, dins d’una capsa de zenc amb l’anagrama de la UEC, hi ha una llibreta on les persones que pugen
escriuen algunes paraules referents a la seva estada, les seves vivències, els seus sentiments. Escrits patriòtics,
d’amor, d’amistat, de companyonia… camins de la vida que la DOLORS FINESTRES ROCA ha volgut recopil·lar
al llarg de molts anys.
Un puja i baixa al Puigsacalm és, per a ella, molt més que fer esport i gaudir de la muntanya. És el compromís
d’assegurar-se que sempre hi ha una llibreta i un bolígraf que recullin aquests camins de la vida.
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...ens carregaven
al cotxe i cada
diumenge, de bon
matí, anàvem a fer
alguna cursa. En
aquella època, les
dones no fèiem
esport com ara.
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La Dolors era la noia de la cua, els pantalons curts i la camiseta escotada… li agradava més córrer que caminar.
“Sempre m’havia agradat córrer per la muntanya i vaig començar als 24 anys amb la
colla de corredors “els Pescallunes”. En
Lluís Sau, en Josep Danés i en Lluís, el Fuster,
ens carregaven al cotxe i cada diumenge, de
bon matí, anàvem a fer alguna cursa. En
aquella època, les dones no fèiem esport
com ara. Moltes de les curses que feia eren

de més de 20 quilòmetres i, moltes vegades,
arribava de les primeres. Sortíem sempre
molt aviat i, a l’hivern, ens havíem de possar
bosses de plàstic a les mans per no glaçarnos.
En tenir el meu segon fill, vaig parar quatre
anys. Compaginar la faceta esportiva i la
familiar era complicat.
Amb aquest grup vam començar a pujar, com
a tradició, al Puigsacalm el primer dia de
l’any”.

Grup dels Pescallunes. A primera fila, i amb jersei blanc, hi ha en Lluís Sau i el seu Jeep.

...Com que cada
any hi pujava el
dia d’Any Nou,
posava a la
primera pàgina el
vers de Nadal
d’un dels meus
néts...

...Fins i tot, els
amors prohibits
troben, en la
llibreta del
Puigsacalm, la
manera de dir a
tothom que
s’estimen…

La història de la llibreta va començar quan
la Dolors, en un dels seus puja i baixa al
Puigsacalm es va adonar que la bústia era
buida…
“Quan tinc un moment, el Puigsacalm és la
meva muntanya i hi faig un puja i baixa. Moltes vegades, quan hi pujava, veia la bústia
buida. Em feia mal el cor i vaig decidir que
cada vegada que hi anés portaria una llibreta i un bolígraf. Algunes vegades, quan
veig que tardaré dies a anar-hi, els hi
demano als meus clients que me l’hi portin”.
“La llibreta que tinc més vella és del Nadal
del 2000-2001. Com que cada any hi pujava
el dia d’Any Nou, posava a la primera pàgina
el vers de Nadal d’un dels meus néts. També
signava aquesta pàgina la persona que m’acompanyava. En aquest cas, la primera llibreta que tinc la va signar l’Emili Serrat, un
encarregat de can Puigdemont. Al cap de 10
anys, vaig tornar a pujar-hi amb ell”.

“L’1 de gener pujo al Puigsacalm en record
de tots els meus companys dels Pescallunes. M’ho havia passat molt bé amb ells.
Per aquesta data, allà dalt, no és mai
igual: la boira, el vent, el color el fan especial a la resta de l’any. Pot fer-hi molta
fred, fins i tot, el pots trobar glaçat, però
aquell dia és únic.

A 1.515 metres d’altitud, hi pots trobar qualsevol escena curiosa a principis d’any…
“Cada any, no hi poden faltar una colla de
Castellfollit que hi van a fer una costellada
de bon matí. Si els sobrava una ampolla de
cava, l’amagaven perquè ningú la trobés:
“No hi ha lladres a la muntanya, Dolors,
encara la hi hem trobat”, em deien l’any
següent quan ens creuàvem pel camí. El
2011 es van oblidar de signar la llibreta i em
van demanar que quan fos a dalt signés per
ells. I tant que ho vaig fer!: ’La colla de Castellfollit han menjat costelles una vegada
més. Fins l’any vinent. Bon any 2011’.
No només hi trobo els que mengen costelles; un any, hi vaig trobar una lletissona
menjant gambes i torrons”.
La Dolors, quan arriba a casa, s’asseu al sofà
i repassa els meravellosos escrits. Gent de
totes les edats amb missatges d’amor,
patriotisme, esforç… de llibertat.
Fins i tot, els amors prohibits troben, en la
llibreta del Puigsacalm, la manera de dir a
tothom que s’estimen…
“Dolça Ester, t’estimo! És trist viure l’amor
que estem vivint en secret”.
30 anys pujant al Puigsacalm i una il·lusió
encara per realitzar…
“Jo ja tinc una certa edat i, a la vida, no
sabem mai què ens pot passar: qualsevol
patacada pot fer que les meves cames no
puguin, encara que el meu cor sí que vulgui.
Per això, m’agradaria deixar constància de
totes aquestes camades pujant allà dalt una
imatge de la mare de Déu dels Dolors. Vull
fer una figura de guix, la vull protegir de la
pluja, del fred i del vent i collar-la d’alguna
manera, que s’hi quedi per sempre.
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Cros del Verntallat l’any 1989. A l’esquerra de la foto, la Dolors amb el xandall de l’equip.
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A tothom que encara no hagi pujat al Puigsacalm i estigui llegint aquestes línies,
només vull dir-vos que: “Aquella llibertat,
tranquil·litat i pau que hi ha són úniques.
Escoltar els ocells a la primavera i veure
les cabres que en algunes ocasions s’acosten a saludar, és únic. Hi ha 1.515 raons
per anar-hi!”

...A la meva
motxilla, quan vaig
al Puigsacalm, hi
porto una mica de
tot. Llibreta i boli,
un got de plàstic
que deixo a Font
Tornadissa,...

C U R I O S I TAT S :
—Vaig deixar de fer una cursa quan, en un
control, em van dir que sense diners no
podia beure res. “Senyora, més avall
passa el riu”. Em van tractar com un gos i
no hi vaig tornar més.
—De les caminades més boniques, a part
de la Lletissonada, destacaria la de Santa
Pau i la de les Ermites de Lloret.
—A la muntanya, s’ho emporten tot; fins i
tot la bústia. El GECA hi havia fet una
caseta amb el pesebre i un calaix a sota
per guardar la llibreta; també va desaparèixer.
—A la meva motxilla, quan vaig al Puigsacalm, hi porto una mica de tot. Llibreta i
boli, un got de plàstic que deixo a Font
Tornadissa, si no n’hi ha, i quatre coses
per omplir la farmaciola que hi ha just
abans d’enfilar-nos els 100 últims metres.
—A l’estiu, cada 2-3 setmanes ja queden
plenes un parell de llibretes.

PUIGSACALM 129
131

Alícia Caritg
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Diversos fragments dels escrits a les llibretes del Puigsacalm.

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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Garmo Negro, el tres mil de l’estiu
Com ja és habitual, el GECA ha organitzat la seva sortida del 3.000 durant el primer cap de
setmana d’agost. Abans d’iniciar l’estiu, el meu cosí – en Sergi Plana– em va animar a anar
amb el grup a fer el cim d’enguany. Així mateix, em va entabanar amb la idea d’escriure
aquesta crònica i, com que sóc fàcil de convèncer, no vaig poder dir-li que no...
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...en ser novella
en aquesta
especialitat,
sempre existeix
aquell punt
d’inseguretat
barrejat amb el
respecte per la
muntanya.
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al a dir que encara ara he de pensar detingudament amb el nom de la muntanya; em
va haver de repetir Garmo Negro unes 50
vegades, però la veritat és que hi parava
poca atenció. Simplement tenia ganes de
caminar, d’enlairar-me, d’observar detingudament, d’omplir els pulmons d’aire fresc,
de compartir l’experiència amb gent afable
i propera; i, si a tot això hi afegim el fet
d’assolir un 3.000, doncs ja no es podia
demanar res més.
Des d’un inici, estava il·lusionada amb la
caminada encara que, en ser novella en
aquesta especialitat, sempre existeix
aquell punt d’inseguretat barrejat amb el
respecte per la muntanya. A més, tenint en
compte que anava amb un grup d’excursionistes experts i habituats a aquests tipus
de terrenys, la sensació d’inquietud aug-

mentava a mesura que s’acostava el dia.
Però la voluntat i les ganes hi eren i això,
sense cap mena de dubte, era el més
important.
Així que el dissabte dia 6 d’agost, a primera
hora de la tarda, agafem el cotxe i ens dirigim cap a Osca, més concretament a la
localitat de Panticosa, un petit poble de
poc més de 500 habitants situat a la vall del
Tena. Allà, ja hi han arribat fa una bona
estona la majoria de companys, que ens
esperen al bar de la plaça, molt il·lusionats,
comentant la jugada i amb la mirada fixada
en l’imminent ascens.
Al vespre, sopar i conversa distesa amb els
companys del GECA, tot i que toca anar a
dormir aviat, ja que el despertador torna a
sonar passades les 5 del matí. Després de
les torrades, el suc i el cafè de rigor, ens

...aprofitem per fer
un mos al costat
d’un llac de
muntanya que
difícilment
tornarem a veure
mai
(Ibon de
Catieras)...

El grup a l’Ibon de Catieras.

ció. Malauradament, sembla que el pas és
poc pràctic, tenint en compte la comitiva
que som; així doncs, acordem girar cua i
enllaçar amb el camí correcte. Sortosament, el clima és amical i optimista, no hi
ha excessiva pressa i les “batalletes” dels
companys ajuden a alleugerir el trajecte.
De fet, ja ho diuen que, si no hi ha error, no
hi ha descobriment!
Una vegada descendits uns 200 metres,
voregem la cinglera per la part inferior i, a
continuació, travessem un parell de congestes. Ara sí que ens dirigim cap al coll
entre Argualas i Garmo Negro. El camí
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...Cal tenir en
compte que la
temperatura, a
primera hora del
matí, és ideal. El
blau del cel,
envejable...

dirigim amb els cotxes fins a la zona del
Balneari de Panticosa, on iniciem l’ascens
just al costat del refugi. En Pere Gelis ja
havia comentat, en el seu moment, que el
grau de dificultat d’aquesta caminada era
més aviat baix. L’únic aspecte a tenir en
compte és que el desnivell és molt pronunciat ja des d’un inici. En certa manera, sembla un avantatge, perquè en poca estona ja
podrem fer cim. Però això és només una
hipòtesi...
Cal tenir en compte que la temperatura, a
primera hora del matí, és ideal. El blau del
cel, envejable, i no fa pinta que vulgui canviar d’aspecte al llarg del dia. Així que, cap
amunt que hi falta gent! El primer tram es
du a terme per un camí en ziga-zaga envoltat de pins, fins que arribem a una esplanada que ens permet escollir entre dues
direccions possibles. Embadalits pel temps
i l’entorn espectacular, decidim encaminarnos cap a l’esquerra; ascendim per una tartera descomposta, però aviat ens adonem
que no acabem d’anar ben orientats. La fita
que s’aprecia a la llunyania ens condueix a
un indret on es respira una atmosfera plàcida i on aprofitem per fer un mos al costat
d’un llac de muntanya que difícilment tornarem a veure mai (Ibon de Catieras). Amb
les forces renovades, decidim pujar el coll
que tenim just al davant ja que, aparentment, el camí es dibuixa en aquella direc-
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El tres-mil de l’estiu
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....Aprofitem cada
instant per admirar
tots els cims que
s’aprecien a la
llunyedat
(Bailatus,
Infiernos,
Vignemale, Mont
Perdut, Cilindre de
Marboré...),...
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ascendent per la tartera ens condueix lentament fins al cim. El pendent és considerable, però el serpenteig ho fa una mica més
amè. A pocs metres d’arribar a dalt, s’observen les banderes onejant. Els primers
caminadors han fet cim! Al cap de pocs
minuts, acabem d’arribar la resta. En total,
unes sis hores i tres quarts i dotze quilòmetres de recorregut. L’alegria es desferma, les emocions estan a flor de pell...
En aquests moments, quan gires la vista i
veus allò que t’envolta, el temps s’atura.
Sens dubte, un paisatge per observar a cor
què vols. Aprofitem cada instant per admirar tots els cims que s’aprecien a la llunyedat (Bailatus, Infiernos, Vignemale, Mont
Perdut, Cilindre de Marboré...), tot i que és
complicat retenir en la ment tanta bellesa
junta. Possiblement alguna foto per al
record ens hi ajudarà.
Ja en la baixada, separem el grup, de
manera que dotze components decidim fer
els altres cims contigus de 3.000 metres:

Algas Norte, Algas, Algas Sureste i Argualas. No anem sobrats de temps, ans al contrari, hem d’accelerar el pas si volem assolir l’objectiu en un temps raonable. Arribarhi no és complicat, tenint en compte que
anem crestejant tranquil·lament. Podem
destacar l’última grimpada fins a l’Argualas, sens dubte molt més interessant i
entretinguda. Les vistes, novament, impagables. Són gairebé les quatre de la tarda i,
encara que l’atmosfera sigui envejable, no
ens podem entretenir; ja no són hores de
“voltar” per aquestes alçades. Tot seguit,
reprenem el camí de tornada, baixant novament fins al coll, travessant congestes i
descendint per un torrent infinit que et
recorda que les cames ja porten uns quants
quilòmetres al damunt...
A les set de la tarda arribem de nou al punt
d’inici, cansats després de dotze hores de
ruta, però amb somriures de satisfacció.
Objectiu acomplert!
El dilluns al matí, el gruix de l’expedició

si fos poc, vestits totalment per a l’ocasió:
gairebé podem dir que anem amb esmòquing i sabates de mudar. L’itinerari indicat
és d’unes dues hores, però, sota aquell sol
infernal, accelerem el pas i el reduïm a una
hora. No cal dir-ho, la suada que fem durant
aquella estona és el triple que la del dia
anterior! Sort que la cervesa i el dinar que
ens espera a dalt serveix per refer-nos una
mica...
En resum, tres dies intensos definits en tres
conceptes intensos: paisatge immens, temperatura excel·lent i companyia sublim.
Gràcies i ens retrobem l’any vinent!
Jordina Plana Pujol
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torna cap a terres catalanes. Un grup reduït
decidim aprofitar el dia i visitar el poble
d’Alquézar, un conjunt medieval de gran
bellesa, amb carrers estrets i amb la imponent Col·legiata de Santa Maria que ho
impera, antigament havia estat una fortalesa musulmana. El municipi també és
conegut per les rutes a les diferents passarel·les metàl·liques, enclavades a les
parets verticals que formen el congost i que
permeten observar l’últim tram del canyó
del riu Vero.
Amb el plaer de tenir la feina feta i la sensació de benestar que això comporta, arribem al poble gairebé al migdia per
començar la ruta a l’hora dels senyors i, per
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Marià Padrosa, Campió d'Espanya 2016 de relleus 4 x 100 i 4 x 400

...L’any 1998 [...]
es va apuntar al
Club Natació Olot i
va començar a
córrer fent curses
de cros...

En Marià Padrosa, o en Marià de la Vila, tal com és conegut aquí a en Bas,
començà la seva vida esportiva jugant a voleibol amb un equip de l’institut
quan tenia 16 anys. A partir d’aquí, ell i dos companys més de l’equip van ser
seleccionats per anar a jugar a la selecció catalana de voleibol. Va continuar
jugant amb el Club Vòlei Olot fins que va tenir 30 anys i li va semblar que era
el moment de deixar-ho. Però encara va seguir jugant un parell d’anys més
amb un equip de veterans.

Q
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...Un cop al Club
Natació Olot, en
Marià conegué en
Manel Rodríguez,
que havia estat
corredor de pista i
va proposar fer
relleus de 4x400
dins l’àmbit
del club...
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uan va deixar el vòlei, necessitava continuar
fent esport i va començar a sortir a córrer els
diumenges, ja que la seva feina de representant feia que fos complicat poder fer-ho
entre setmana. Tot i així, al principi, no ho
feia amb assiduïtat (un dia feia fred, l’altre
dia plovia, l’altre feia vent...) fins que va
decidir que ell sortia a córrer passés el que
passés. I així ho va fer.
L’any 1997, en l’inici del curs escolar dels
seus fills, va parlar amb ells sobre el fet de
fer alguna activitat extraescolar, i van decidir
fet atletisme. Van començar a anar a les proves comarcals, ell anava a acompanyar-los i
va pensar que també podia fer-ho. L’any
1998 ell també es va apuntar al Club Natació
Olot i va començar a córrer fent curses de
cros. Anava seguint el cros comarcal, que
consta de cinc proves, i el cros de la Selva,
que són onze o dotze proves.
Un cop al Club Natació Olot, en Marià conegué en Manel Rodríguez, que havia estat
corredor de pista i va proposar fer relleus de
4x400 dins l’àmbit del club. En Marià recordava haver fet això només a la mili, i encara

sense entrenar-se. En Manel, li va proposar
anar un dia a Girona a fer una prova provincial per saber quin temps feia; i va fer un
temps molt acceptable: 400 metres en 58
segons. Al cap de poc li proposà anar als
campionats de Catalunya de veterans a Vilafranca del Penedès. Hi van anar i en Manel va
tornar essent campió de Catalunya de 800
metres llisos i en Marià essent campió de
Catalunya de 400 metres llisos. Això era
l’any 2003.

El podi de campió de Catatalunya l’any passat de 400

...De totes les
medalles que ha
guanyat, la més
important que té
és d’uns
campionats
d’Europa a Poznan
(Polònia)...

El podi de la cursa del 4 x 100 que varen guanyar el 2006 a Águilas (Múrcia )
La foto té un valor històric perquè ara en els campionats d'Espanya de veterans ja no es podrà veure més que un equip
porti els colors de Catalunya, ja que ara ja no es competeix per comunitats autònomes, sinó per clubs.

En aquest moment, va ser quan a en Marià li
va canviar la seva manera de córrer, pensant
més en la pista que no pas en el cros o en la
muntanya.
Cada any va seguir anant als campionats de
Catalunya.
L’any 2004 es van aventurar a anar als campionats d’Espanya de veterans de pista
coberta a Saragossa. I el mateix any hi havia
també els campionats de veterans a Sevilla,
però a l’aire lliure. Bàsicament les proves on
participa en Marià són les de 200 i 400
metres llisos. Quant a les proves de relleu en
pista coberta, hi ha de 4 x 200 i a l’aire lliure,
hi ha les de 4 x 100 i 4 x 400.
Quan en Marià començà a participar en els
relleus, les proves es feien per comunitats
autònomes. Recorda molt bé quan anà a
Sevilla defensant la samarreta de Catalunya.
I recorda això com un fet increïble: córrer

Primera vegada que en Marià va ser campió de Catalunya
en 400.

defensant Catalunya. I precisament Catalunya aporta molta gent als campionats d’atletisme veterà espanyol. Catalunya sempre
presentava relleus bons i a Sevilla es va
donar la casualitat que en totes les franges
d’edat (M35, M40, M45...) hi va haver un
relleu català que va guanyar o que va quedar
segon.
En Marià recorda que ell i els altres atletes
catalans, quan anaven tots amb la medalla,
es van voler fer una foto de guanyadors al
podi. Un cop allà van començar a exterioritzar la seva eufòria. Algú començà a cridar:
“Ni Espanya ni França, Països Catalans” i
acabaren amb crits d'independència. Sempre ha pensat que potser aquest fet va fer
que els campionats deixessin de ser per
comunitats autònomes i passessin a ser
per clubs.
Aquest any, en el campionat d’hivern, en
Marià ha quedat tercer d’Espanya en 400
metres llisos. I en el campionat de l’estiu
passat, tot i que passà a ser sisè d’Espanya
en la prova individual de 400 metres llisos,
en els relleus va aconseguir ser campió d’Espanya de 4 x100 i 4 x400 de la categoria
M55 competint amb els Joves Atlètics de
Sabadell (JAS), del qual és filial.
De totes les medalles que ha guanyat, la
més important que té és d’uns campionats
d’Europa a Poznan (Polònia), on va fer
Medalla de Bronze de 4 x 400 representant
Espanya l’any 2006.
Laia Martí
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... i acabaren
amb crits
d'independència.
Sempre ha pensat
que potser aquest
fet va fer que els
campionats
deixessin de ser
per comunitats
autònomes i
passessin a ser
per clubs...
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Acampada al Refugi de Sant Jordi - Guardiola de Berguedà
GECAMAINA / GECAJOVENT

...Aquest any,
concretament, vam
anar al Refugi de
Sant Jordi i, des
d’allà, vam pujar a
diferents cims,
com per exemple
el Moixeró o el cim
de Penyes Altes.
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...vam seguir el
camí fins a arribar
a unes
espectaculars
gorgues...
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Arrencada des del Pont de Sant Joan.

E

l cap de setmana del 2 i 3 de juliol, la mainada i el jovent del GECA, com cada any a
l’estiu, vam anar d’acampada. Aquest any,
concretament, vam anar al Refugi de Sant
Jordi i, des d’allà, vam pujar a diferents
cims, com per exemple el Moixeró o el cim
de Penyes Altes.
Vam reunir-nos el dia 2 de juliol a les 9 del
matí, ben puntuals, al parc de l’Estació de
Sant Esteve d’en Bas. En Xino va recollir
totes les autoritzacions i els papers corresponents, vam carregar tota la mainada a
l’autocar, que ens va conduir direcció al
nostre destí. Després d’un viatge d’autocar
prou tranquil, considerant que hi viatjaven
un grup d’adolescents que, per molt aviat
que fos, estaven ben desperts, actius i
moguts.
Un cop l’autocar va arribar a l’àrea de pícnic
de St. Joan, prop de Bagà, tant la mainada
com el jovent, de forma conjunta, ens vam
disposar a emprendre el camí que ens conduiria a l’inici del camí dels Empedrats.
Després d’agafar en primera instància el
camí equivocat, vam rectificar, com a bons
savis que som tots els membres del GECA, i
ens vam dirigir fins a la font Nostra; allà,
vam parar vora el riu a dinar, i després de la
corresponent i imprescindible guerra d’aigua, i havent digerit tot el menjar, vam
encalçar el camí dels Empedrats que ens
conduiria, ara sí, definitivament, cap al
refugi on passaríem la nit.
La pujada va ser dura i cansada, però tot i
així vam tenir forces per desviar-nos del
camí per veure unes sortides d’aigua amb
el nom de Bullidor de la llet, que, desgraciadament en arribar, vam descobrir que
estaven seques, però res podia fer decaure

els nostres ànims, de manera que vam
seguir el camí fins a arribar a unes espectaculars gorgues, on, evidentment, alguns
valents no van poder resistir la temptació
de refrescar tots els músculs del cos. Després d’una bona remullada, vam continuar
camí amunt fins a arribar al vespre, entre
les 6 i les 7 de la tarda al Refugi de Sant
Jordi.
Vam descarregar les motxilles, cadascú va
endreçar les seves coses i vam descansar i
jugar als volts del refugi. El més entretingut, al final, va resultar ser una corda que hi
havia al costat del refugi on la mainada i el
jovent varen intentar realitzar equilibris,
alguns amb més sort i habilitat que altres!
Vam fer un bon sopar i vam anar a dormir
aviat, perquè l’endemà havíem de matinar
per emprendre el camí cap al cim. Després
d’una nit tranquil·la, només desvetllada per
algun petit incident causat per un membre
de la mainada que va decidir xocar de caps
contra la porta, tots estàvem llevats,
esmorzats i disposats a coronar els cims
que ens esperaven per sobre els nostres
caps. Abans de marxar, i aviat al matí, no
vam desaprofitar l’oportunitat de fer

Bany a les gorgues.

...El camí del
Jovent va ser una
mica més dur, però
de tota manera
varen aguantar
perfectament,...

A la font Nostra.

alguna fotografia a les espectaculars vistes
que tenim des del refugi, on es veien les
muntanyes cobertes per la boira matinera.
A partir del refugi, ens vam dividir en dos
grups, per una banda la mainada, i per l’altra, el jovent. La mainada van pujar al Moixeró, un dels cims més emblemàtics de la
zona; van tenir una pujada tranquil·la, i
amb un temps esplèndid. Un cop a dalt, van
poder gaudir de les fabuloses vistes que
tenien davant, i un cop feta la fotografia de
rigor van desfer el camí realitzat per arribar
altre cop al refugi, on esperarien, per dinar,
l’arribada del jovent. El jovent, per altra

Fent equilibris amb en Gorka redactor de l'article dret a
l'esquerra.

banda, una mica més valents i preparats,
van encaminar-se direcció el cim de Penyes
Altes, passant abans pel coll Dental, el coll
de Moixeró i el pla de Moixeró, i per últim
abans d’arribar pel coll de Raset. El camí
del jovent va ser una mica més dur, però, de
tota manera, varen aguantar perfectament,
i després de realitzar les diferents fotografies totalment necessàries, van començar a
descendir, i ja de passada, durant la baixada, van decidir pujar el cim del Moixeró
que venia de pas. Hauria estat un crim marxar d’aquella serra sense pujar-hi!
Un cop ens vam retrobar tots al refugi, vam
dinar i començar a baixar altre cop pel camí
dels empedrats. Aquesta vegada sí que
vam realitzar una bona parada a les gorgues i ens vam banyar per descansar de la
caminada que portàvem a sobre. Després
de la banyada de cortesia, vam seguir la
nostra ruta fins a arribar altre cop en la
zona de pícnic de St. Joan, on ens esperava
l’autocar que ens duria a casa. Durant el
viatge d’autocar, això sí, vam parar a mig
camí a fer un gelat per recompensar a tots
els nens i les nenes pel gran esforç que
havien realitzat.
Finalment, vam arribar a les 8 del vespre
altre cop al parc de l’Estació d’on havíem
sortit, això sí, aquesta vegada tots esgotats, cansats, amb ganes de dormir, però
amb un somriure de felicitat i satisfacció
als llavis.
Gorka del Corral
Monitor GECAmainada

Sopant al refugi.
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...La mainada van
pujar al Moixeró,
un dels cims més
emblemàtics de la
zona; van tenir
una pujada
tranquil·la, i amb
un temps
esplèndid,...
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Fitxes de les sortides tercer trimestre del 2016
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GALLINA PELADA o CAP DE LLIZET

APLEC DE FALGARS

26 de juny de 2016 – 32 participants
Horari efectiu: 5,05 h – Horari total: 6,05 h
Vocal: F. Bretcha i J. Muñoz
Itinerari: Fontfreda, torrent de les Llebateres,
Serrat Voltó, Creu de Ferro, Pla de les Torres,
Gallina Pelada o Cap de Llizet, refugi Delgado
Úbeda o d’Ensija, les Planelles i Fontfreda.
Altura màx: 2.320 m
Altura mín: 1.640 m
Desnivell acumulat: 940 m
Quilòmetres: 12,910 – Mitjana: 2,8 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: CEO

3 de juliol de 2016 – 27 participants
Horari efectiu: 4,05 h – Horari total: 4,58 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sant Pere de 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.
Altura màx: 1.045 m — Altura mín: 510 m
Desnivell acumulat: 595 m
Quilòmetres: 11,320 – Mitjana: 2,8 km/hora
Temps: bon temps

ANDORRA - PIC DE TRISTAINA

GARMO NEGRO 3.066 m (el 3.000 de l’Estiu)

24 de juliol de 2016 – 27 participants
Horari efectiu: 4,58 h - Horari total: 6,15 h
Vocal: Jordi Muñoz
Itinerari: Estació d'esquí Ordino-Arcalís, restaurante la Coma, Costa de l'Estany del Mig, Serra de
Tristaina, Pic de Tristaina, Estany de Més Amunt,
Estany del Mig, Estany Primer i restaurant la
Coma.
Altura màx: 2.878 m – Altura mín: 2.210 m
Desnivell acumulat: 775 m
Quilòmetres: 9,132 – Mitjana: 1,9 km/h
Temps: bon temps

7 d’agost de 2016 – 27 participants
Horari efectiu: 6,43 h - Horari total: 10,36 h
Vocal: Pere Gelis
Itinerari: Baños de Panticosa, Ibón de los Baños,
Fuente de la Laguna, Mallata baja de las Argualas,
Hoya de las Fornés, Ibon de Os Fornés, Collada de
Argualas, Garmo Negro, Collada de Argualas, Torrente
de Arnales, Mallata Alta de las Argualas, Mallata Baja
de las Argualas, Fuente de la Laguna i Ibón de los
Baños.
Altura màx: 3.066 m – Altura mín: 1.630 m
Desnivell acumulat: 1.730 m
Quilòmetres: 12,890 – Mitjana: 2 km/h
Temps: bon temps

SERRA CAVALLERA (Nocturna)

SANTUARI DE LA SALUT (APLEC DEL GECA)

20 d’agost de 2016 – 44 participants
Horari efectiu: 1,36 h - Horari total: 2,35 h
Vocal: Jordi Freixa
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, Pla Gran de Cal Noi i Pla de Can
Plata.
Altura màx: 1.785 m – Altura mín: 1.390 m
Desnivell acumulat: 392 m
Quilòmetres: 4,250 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: plujós i boira

4 de setembre de 2016 – 33 participants
Horari efectiu: 4,05 h - Horari total: 5,08 h
Vocal: J. Juanola - Q. Barcons
Itinerari: Molí Vell, font del Boix, Carretera del
Rei, Castanyer d'en Baga, Estany del Coll, Santuari de la Salud, Pla Bufadors, Clot d'Infern, La
Mina, Castanyer Centenari, Coll d'Uria, La Ciurana, Font del Boix i Molí Vell.
Altura màx: 1.070 m – Altura mín: 505 m
Desnivell acumulat: 635 m
Quilòmetres: 13,860 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

Discurs del president en el XXXVI Aplec Lletissonada

Bona tarda a tots!
Em fa molta il·lusió veure tanta gent aquí i m’impressiona el suport que
tenim al darrere i que empeny aquest centre cap endavant. Nosaltres
podem ser el cor que batega, tots vosaltres en sou la sang!
Aquest any passat ha tingut molts contrastos i matisos.
Ha estat un any dur, en la feina feta tant en el GECA, com en la Cames
de Ferro com en la VertiKalm, en les seccions, en les xarxes socials, a
secretaria en tot el tema paperassa, i actualitzacions en normativa,
impostos de societats, i encara no estem, però tot es farà...
Ha estat un any plàcid en l’estructura interna del GECA, que aguanta i
segueix avançant, les seccions funcionen, tret de la del jovent que la
tenim molt coixa, la revista està al màxim nivell, les xarxes socials del
GECA no descansen i tant els companys de junta, com monitors, m’ho
posen bastant fàcil; però aquest any plàcid no ens l’hauríem pogut fer
sols, som tots nosaltres, tots vosaltres els que ho heu fet possible, amb
la col·laboració, participació, acompanyament, companyia, ajuda, amb
el vostre temps, amb la vostra participació econòmica, amb la vostra
promoció i entrega ens han fet el camí molt planer.
Ha estat un any duríssim, un per oblidar i sense cap dubte el més dur
des que sóc president i un dels més durs de la meva vida. I ve de la pèrdua d’un dels puntals del GECA, d’un fix en la secció de mainada, d’una
persona que es feia estimar i molt. Simó, tots et tenim present, i Dolors,
Laia i família ens teniu amb vosaltres, sempre, pel que necessiteu,
només ens ho heu de demanar.
Ha estat un any consolidant, ho hem fet en el grup joves de la Cames

de Ferro i en la pròpia cursa, ara sabem com ens hem de moure de
manera ràpida i efectiva per muntar un esdeveniment com una cursa de
muntanya i per anar fent camí perquè esdevingui un referent en el nostre petit país.
Una de les notícies de l’any del GECA i primícia d’aquest mes d’agost
és que la Cames de Ferro ha entrat a formar part en el circuit puntuable per a l’Ultra Trail del Mont Blanc. Tot un èxit, i gràcies a vosaltres, Camaferrics!
També vull agrair a en Joan Boix, de Noel Alimentaria, per l’esforç
econòmic en la Cames de Ferro i en la VertiKalm, ja que sense aquesta
part seria difícil poder portar a terme aquestes dues curses.
Ha estat un any brutal, amb les tres seccions del GECA, ja que hem
mogut 900 excursionistes, i les tres activitats multitudinàries a més de
2.000, amb uns 150 voluntaris al darrere per fer que tot això funcionés.
I també molt importants han estat els donatius d’11.207 € a la fundació
A. Bosch a través de la Cames de Ferro i la VertiKalm i 700 € a Càritas
Garrotxa a través de la Lletissonada.
El dinar d’avui, i que els magnífics cuiners us han preparat, és l’agraïment i reconeixement tant per part del GECA com de Noel Alimentaria
per tota l’ajuda rebuda.
Tots junts ho hem tornat a aconseguir. Un any més us vull agrair, amb
la mà al cor, gràcies, gràcies, moltes gràcies a tots.
Amics avui és la vostra festa, és l’aplec del GECA. Per molts anys!
Sergi Plana i Planagumà

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS
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Socials
Novetats !
Aquest últim trimestre, els camaferrics s’han posat les
piles i han atrapat tot el temps que van gastar en preparar la cursa.
El 16 de juliol, en Jordi Parcet i la Sandra Barcons es van
casar; igual com van fer el dia 13 d’agost el nostre
Galleguiño preferit, en David Fernández i l’eterna i elèctrica monitora i camafèrrica, la Laura Corominas. Esperem que aquest nou camí us porti al cim!
Per altra banda, uns altres que no han perdut el temps
han estat en Guillem Matilló i l’Adriana Cañada que, el
23 de juny, van tenir la Gadea. Guillem, a veure si ara
amb la petita per casa poses seny!

Enllaç Jordi i Sandra

Enllaç David i Laura

Sortida Cultural
del GECA desembre 2016

Caminada i arrossada
Solidària

Com ja és de costum, el GECA organitza una
sortida cultural a Barcelona. Com en altres
edicions, al matí hi haurà una visita cultural
en algun punt significatiu de Barcelona o
rodalies, dinar, i a la tarda anirem al teatre.
Quan s’aproximin les dates ja us informarem
de quina activitat hi haurà al matí i de quina
obra de teatre hem triat. El preu serà similar
al de l’any passat. Així doncs, tothom que
tingui ganes de passar un dia diferent amb
nosaltres, que es guardi el dia 10 de desembre que anirem a Barcelona!

Fundació Oncolliga Girona
Delegació de la Vall d’en Bas

LLICÈNCIA FEDERATIVA 2017
Aquest any 2017 les llicències s'hauran de
recollir a l'oficina del GECA, al C/St. Josep
núm. 3 de St. Esteve d'en Bas en horari d'ofina (dimecres de 2/4 de 7 a 8 del vespre).

Xerrada d'Anton Aubanell

Diumenge 2 d’octubre del 2016
Caminada: 5 o 10 km
Dinar popular
Preus: Adults 12€ infantil: 10€

1a MARXA PER LA FRÀTER
(a St. Feliu de Pallerols)
Diumenge 6 de novembre de 2016
a les 9.30 h
Lloc de sortida i arribada: Rectoria de Sant
Feliu de Pallerols (c/ del Puig, 19).
Itinerari curt (2 h): les fonts del Brugent.
Itinerari llarg (3 h 30’): les fonts del Brugent,
Sobremont, Santa Cecília.
Inscripcions: a partir de les 9 h
Donatiu Fràter: individual 10€/ familiar 25€
Contacte:
marxaperlafratersantfeliu@gmail.com

A
partir del dia 5 de
desembre, es renovarà automàticament
la llicència federativa per al 2017 a tots els
socis del GECA que se’ls va gestionar l’any 2016. 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 28 de novembre d’enguany.
Per altra banda, tothom que estigui interessat a treure’s la llicència
federativa per al 2017, i que en l’any anterior no se li hagués
tramitat, que ens ho faci saber com més aviat millor.
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.
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L’APP del carnet federatiu
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Podeu descarregar-vos gratuïtament
l’APP de la FEEC i porteu el Carnet
Federatiu sempre a sobre.
www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/

Naixement de la Gadea filla de
l’Adriana i en Guillem

Frà t er Gi ron a, associació que
fomenta la integració social i el
desenvolupament de les persones amb discapacitat, ha iniciat
un important projecte per convertir la rectoria de Sant Feliu de
Pallerols en una casa inclusiva
que oferirà, a entitats i grups de
persones discapacitades d’arreu
del país, un espai on podran realitzar activitats formatives, culturals, esportives o de lleure.

l’11 de novembre a les 9 del vespre
a Can Tista
Una passejada per l’origen del nostre
sistema de mesures tot passant pel
Puigsacalm
L’establiment d’un sistema de mesures acceptable per a tothom i permanent en el temps ha estat
fonamental per fer possible el progrés científic,
tecnològic i social. Tanmateix, no va ser fàcil i va
requerir, al final del segle XVIII, el mesurament
sobre el terreny de l’arc del meridià de París entre
Dunkerque i Barcelona. Aquesta fou una de les
proeses científiques més grans que mai s’havien
portant a terme. El Puigsacalm va jugar-hi un
paper destacat que, a l’abril del 1994, coincidint
amb el bicentenari dels amidaments, va ser reconegut per la Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya instal·lant-hi una placa en homenatge a tots els científics que hi col·laboraren. La
conferència ens convida a una passejada per
aquesta formidable aventura que va permetre
definir el metre patró de la qual el nostre territori
en va ser testimoni de primera mà.

Antoni Aubanell

CALENDARI DE MARXES i CURSES
16 octubre

2a VERTIKALM al Puigsacalm
GECA

22 i 23 octubre 3a TREPITJA GARROTXA
Centre Excursionista d'Olot
13 novembre 6a Cursa Aplec de Sant Martí – Santa Pau

Sortides socials

muntanya
octubre
Dia 9:
Santuari Castell de Finestres

jovent

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

Dia 30: Amer
ITINERARI: Amer, el Mont, Variant VM-2, coll de les
Sorres, Torre de Sant Silvestre, castell d’Estela, collet
de les Saleres velles, el Gallissà, Via Verda i Amer.
DURADA: 3.45 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Grup Excursionista Amerenc Esquelles
SORTIDA: 7.40 hores del matí del local social del
GECA.
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97.

SORTIDA: 7.00 hores del matí del local social del GECA
7.15 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 26 72 10 i 620 240 952

Dia 26: Esmorzar de les Maries
ITINERARI: Sant Pere de Torelló, la Riera, el Puig, El
Verdaguer, Planes de Missa, Vilarrasa, Graons del Rei,
Santa Margarida i Sant Pere de Torelló.
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Les Maries
SORTIDA : 7.30 hores del matí del local social del GECA
Telèfon: 972 69 05 64 i 972 69 03 99
Hi haurà esmorzar fet pels cuiners del GECA.

gener 2017
Dia 15: Sortida a la neu. Zona Bastiments
Telèfon: 677 318 530 i 972 690 399

muntanya

octubre
Diumenge 30:
Sta. Magdalena del Mont
(Sortida conjunta amb l’escola Verntallat)
ITINERARI: Pla d’en Xurri, camí dels Matxos, Sta.
Magdalena, les Olletes, can Turó i pla d’en Xurri
SORTIDA: Escola Verntallat.
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Sergi Plana, Joan Rubió, Anna Riera,
Andrea Gonzàlez i Marta Bonamaison.

jovent

novembre
ITINERARI: Sortida al Parc Natural de la Serra de
Collserola.
SORTIDA: amb autocar.
7.00 hores marquesina davant del Parc Nou d’Olot
7.10 hores del carrer Ample de Sant Esteve d’en Bas.
Per a més informació : 606 651 591 i 620 240 952.

Dia 27: Santa Magdalena de Cambrils
ITINERARI: Collada de Collfred, collet del Bosc, Santa
Magdalena de Cambrils, Coll de Trabija, la Feixa del
Puig Ras, coll de la Creu d’Espinal, Santa Margarida
de Cabagés, el Pujol, Pla de la Pedra Dreta, Fontcoberta, Font Martingala i collada de Collfred.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Quim Barcons i Francesc Bretcha.
SORTIDA:7.30 hores del matí del local social del GECA
Telèfon: 609 943 888 i 677 318 530

desembre
Dia 6: Sant Nicolau – El Mallol
ITINERARI: Local social de Can Tista, collet de les tres
Creus, Feixella, el Pla, font del Tortonell, el Mallol,
Massegur, Sant Antoni de Puigpardines, Plana de
Rubió i local Social.
DURADA: 3.15 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Joan Pujolriu.
SORTIDA: 8.00 hores del matí del local social del GECA
Telèfon: 972 690 399 i 972 690 397
Hi haurà esmorzar per a tots els participants.

Dia 18: Portada del Pessebre – Puig Ou
ITINERARI: El pont del Pagès, l’Arbre de les Bales,
collet de l’Arbre Mort, Puig Ou, font de Resclusanys,
el Triadú, Sant Andreu de Porreres.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Joan i Josep

octubre
Diumenge 30: Sta. Magdalena del Mont,
puig dels Llops i Puigsacalm
ITINERARI: Pla d’en Xurri, camí dels Matxos, Sta. Magdalena, els Irissais, puig dels Llops, Puigsacalm i baixada pel camí de la VertiKalM
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 5 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Pere Terradas, Ester Mulí, Laia
Amat.

novembre

novembre

Diumenge 27: Cova d’en Salvi

Diumenge 27: Cova d’en Salvi

ITINERARI: Coll de Condreu, casa de l’Om, cova d’en
Salvi i pujada pel mateix camí
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent i GECAmainada
Caminarem per l’interior d’una cova durant 30 minuts,
tant d’anada com de tornada.
En aquesta excursió, cal que tothom porti frontal.

ITINERARI: Coll de Condreu, casa de l’Om, cova
d’en Salvi i pujada pel mateix camí
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.
Caminarem per l’interior d’una cova durant 30
minuts, tant d’anada com de tornada.
En aquesta excursió, cal que tothom porti frontal.

desembre
Diumenge 18: Portada del pessebre
(Vegeu secció de Muntanya)
Se seguirà amb la tradició d’ajuntar les tres seccions
del GECA (secció de muntanya, de jovent i de mainada) i tots junts pujarem en un cim de les nostres
terres per a deixar-hi el pessebre.
A l’hora d’esmorzar, hi haurà galetes, cava i refrescs
per a tots els participants.

desembre
Diumenge, 18: Portada del pessebre
(Vegeu secció de Muntanya)
Se seguirà amb la tradició d’ajuntar les tres seccions del GECA (secció de muntanya, de jovent i
de mainada) i tots junts pujarem en un cim de les
nostres terres per a deixar-hi el pessebre.
A l’hora d’esmorzar, hi haurà galetes, cava i
refrescs per a tots els participants.
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Dia 20: Visc entre volcans
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Coques, Fustes,
Racions, Cassoles,
Brasa i molt més...

PUIGSACALM 131

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 131

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
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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 131

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

S •
E

E
•D

JO

ANE

T

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 !
d’Ol

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

PUIGSACALM 131

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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