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PÒRTIC
intervé i ens informa del progrés de la FEEC, i la segona
part és la més amena, ja que un cop acabada la reunió, el
centre excursionista amfitrió prepara un sopar i aquí
comencen les interaccions entre els centres excursionistes a través dels seus presidents i entre el "jiji, jaja", es
fan vincles, es posen idees en comú, es programen
reunions extres perquè se’ns assessori en la paperassa,
se’ns acudeixen noves activitats, etc. O com us penseu
que vam aconseguir que els del centre excursionista de
Llagostera ens portessin d’excursió per allà baix? O els
de St. Hilari? Doncs tot va començar a la taula després
d’una reunió de vegueria.
Un altre punt fort de la Federació són els cursos de promoció. Almenys a la Regió II, tenim una fantàstica quadrilla d’instructors de l’ECAM i ho puc dir en primera persona, ja que particularment n’hi he fet alguns, i sempre
ha estat una experiència fantàstica, a més d’aprendre la
disciplina escollida, coneixes gent amb interessos i
nivells similars, i finalment acabes formant grup d’un grapat de persones heterogènies amb les mateixes inquietuds, i el més important: aprendre i poder dependre d’un
mateix amb els coneixements assolits. Una curiositat
d’un d’aquests cursos és que entre tres o quatre presidents vam convèncer un dels cursetistes perquè fos el
nostre president, i finalment en Francesc va acceptar el
nomenament de Veguer de la Regió II. Ja veieu, no calen
unes eleccions en un càrrec voluntari, ja que costa que
s’hi presenti algú, tan sols s’ha de trobar la persona amb
ganes de fer-ho en el moment pertinent. Que difícil, no?
I ja per acabar, avui us puc informar que el GECA portarà
a terme el curs de promoció d’excursionisme nivell I.
Serà durant els caps de setmana 30 de setembre i 1 d'octubre i el següent 7 i 8 d’octubre. I ara em podríeu dir:
"Carai, però si jo sempre he fet muntanya, què més em
podeu ensenyar de l’excursionisme?" Personalment,
crec que serà un curs interessantíssim per a totes aquelles persones inquietes i obertes a aprendre que per
molt que hàgim anat a muntanya sempre hi ha coses que
se’ns escapen. Sabeu que hi ha una manera òptima a
l’hora de fer la motxilla per al repartiment correcte de
pesos? Teniu clar les diferents tècniques de progressió?
I la cartografia, i l'orientació? Quin és el material més
adient? I el condicionament físic? Doncs tot això és una
petita part del temari que es donarà en aquest curs que
hem escollit; ah! I un altre punt fort d’aquest curs són els
dos instructors de l’ECAM que he aconseguit que diguessin que sí, ja que particularment n’he estat alumne
en dues ocasions i donen la teoria d’una manera amena
i divertida, diríem que són aquells professors que agraden a tot l’alumnat. Si voleu participar en aquest curs, ja
sabeu, geca@geca.cat.
Acabem d’entrar a la primavera, hem passat un hivern de
neu que assegura aigua a l’estiu i a la tardor, ja veurem.
Se’ns acosten uns mesos de feina, no us demanem més
que altres anys, sinó que ens seguiu acompanyant, ajudant i participant en totes les nostres/vostres activitats,
en definitiva, continuar com fins ara que entre tots ho
podem fer tot.
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA
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Entrem de cap en el segon trimestre de l’any i, pel que fa
al soci, el més actiu del GECA. Tot i que en part és així, ja
que tenim a tocar la XXXVIII Lletissonada i la 3a Cames de
Ferro (CdF), no és del tot cert, ja que tant la marxa com la
cursa no són flors d’un dia i darrere bambolines hi ha
molta feina feta. Qui més qui menys, ha sentit que el camí
de la Lletissonada es dissenya l’octubre de l’any anterior.
Set mesos és el que ens costa la neteja de camins i fonts
i aproximadament el mateix temps és el que ens dediquem als camins, a la paperassa i a buscar noves estratègies per a fer cada edició de la CdF més atractiva que l’anterior, ja que agafem com a bona la dita de “qui no es
renova, mor”. Sempre he dit que la sort que tenim és que
hi ha moltes persones implicades i tot plegat no es fa tan
feixuc, diguem que les sinergies de tots aquests anys són
efectives a tots nivells. És clar que a dins del GECA hi ha
directors d’orquestra que agafen la batuta de les activitats i que la junta en pes treballa en el mateix sentit, però
el gruix que ajuda a tirar endavant aquestes activitats sou
tots vosaltres. Però, des del GECA, no només treballem
en aquests dos esdeveniments, a més tampoc és del que
us vull parlar en aquest «Pòrtic», ja que en altres revistes
PUIGSACALM ja n’he parlat extensivament i em repetiria.
En aquest «Pòrtic», vull parlar-vos de l’exterior del GECA,
a on pertanyem, qui ens assessora, qui ens dona suport i
que porta el nom de Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC). Si considerem que el GECA és la
Terra els altres centres excursionistes serien els planetes
Mart, Júpiter, Saturn..., ja que en aquest sistema la FEEC
en seria el sol, tot i que a vegades no brilla prou, sí que
ens il·lumina pel dia a dia.
La FEEC és qui vetlla pels nostres interessos, de fet és la
seva obligació, perquè nosaltres en som els seus amos,
bé, no el GECA, sinó cada soci en unitari, però penso, i no
soc l’únic president, que una es mira massa el melic i no
veu, o no vol veure, les problemàtiques que els centres
excursionistes tenim. No vull entrar en detall, crec que no
cal, però considero que a vegades no se’ns fa el cas que
ens pertocaria.
En línies generals, l’estructura de la Federació és piramidal. Ella està a l’extrem superior, amb el seu president, en
Jordi Merino, i d’aquesta en pengen nou vegueries, el
GECA pertany a la regió II (Alt i Baix Empordà, Garrotxa,
Gironès, Pla de l’Estany i la Selva) amb el seu president,
en Francesc Francès, i més avall els centres excursionistes i, a baix de tot, els socis.
Com flueix la informació en aquest guirigall? Molta d’ella,
la FEEC ens l’envia, per mail, directament als centres
excursionistes i gran part baixa en cascada, FEEC>Vegueria->Centre excursionista->socis. Com?
Doncs aquí les relacions socials hi tenen un gran paper.
Aproximadament cada mes i mig els presidents dels centres excursionistes de la Regió II ens reunim en una de les
seus escampades per la regió i el veguer és qui ens dona
la informació, adquirida en reunions FEEC-veguers, i útils
per a nosaltres, subvencions, activitats, novetats, cursos... Aquestes reunions, tot i que al principi per a mi
eren feixugues de passar, quan vas coneixent més i més
els altres companys, es fan molt més distretes i arriba un
moment que no pots passar sense elles. Podria dividir les
reunions en dues parts. En la primera, el veguer és qui
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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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Des del Puigsacalm estant...
L’ABC del Puigsacalm

N

Sovint a les reunions del consell de redacció surten dubtes de si tal article o tema seria
adequat per al PUIGSACALM, ja sigui perquè qui el proposa és algú nou al consell o perquè tenim dubtes de la idoneïtat de la seva publicació. Les publicacions acostumen a
tenir un llibre d’estil definit i això els permet seguir una línia editorial clara. De fet el
PUIGSACALM des de sempre, ha tingut clar quina era la seva missió; ara l’hem escrit perquè en quedi constància i en moments puntuals aquest document sigui qui aclareixi els
dubtes del redactors.

El PUIGSACALM
fomenta la
divulgació general
d’aquestes terres i
dels seus homes.

...les diverses
activitats socials
del dia a dia del
GECA, aquestes
pàgines són
testimoni de les
diferents activitats
que fa l’entitat,...

SOCIALS
Una pàgina que concentra les diverses activitats socials del dia a dia del GECA. Aquestes pàgines són testimoni de les diferents
acti-vitats que fa l’entitat, per la periodicitat
de la revista –trimestral– sovint les dates de
la revista no coincideixen amb les activitats,
la qual cosa queda compensada a través de
la pàgina web.

PUIGSACALM té uns apartats fixos que són:
EL PÒRTIC que té la funció d’editorial i l’escriu
el president del GECA. L’editorial d’una
revista ha de reflectir de forma resumida i
sintètica el batec oficial de l’entitat que representa. L’orientació esportiva, cultural, social
o política, les novetats, els projectes, els compromisos, els reptes aconseguits haurien de
ser el motiu de l’escriptura d’aquest importantíssim apartat de la revista. Per descomptat, tots aquests esdeveniments haurien d’estar enquadrats dins l’espai temps en què es
mou cada número. Com a qualsevol revista,
aquest espai de text hauria de ser fix i no
excedir mai d’una sola pàgina.
DES DEL PUIGSACALM E STANT...
La secció «Des del Puigsacalm estat...», és un
article d’opinió habitualment l’escriu la persona que fa de director de la revista.

PUBLICITAT
Procurarem concentrar els anuncis en les últimes 4 o 6 pàgines. Si ens cal posar publicitat
entre pàgines d’articles, sempre que
puguem, les posarem agrupades en una sola
pàgina i procurarem que sigui en una pàgina
que no trenqui l’harmonia del text, de manera
que no quedi un article de dues pàgines que
comenci en una pàgina imparell i acabi en una
parell.

APARTATS TEMÀTICS
Altres apartats poden ser fixos durant una
temporada, mentre dura la seva exposició, i
altres de temàtica similar que vindran en el
futur.
EL PERSONATGE
Article pràcticament fix. Aquest article pretén
fixar una petita part de la memòria de persones grans del nostre municipi i transcriure
alguns dels records principals que han esdevingut al llarg de la seva vida.
SECCIÓ DE MUNTANYA, JOVENT, MAINADA
Descriu les activitats de cada una de les seccions. Sol tenir dues pàgines.

SORTIDES SOCIALS
Una pàgina on hi ha el calendari trimestral de
l’activitat excursionista de l’entitat a través
de les seves tres Seccions: muntanya (grans),
Jovent i Mainada.

PUBLICACIÓ DE TEXTOS I RÈPLIQUES
PUIGSACALM admetrà rèpliques sobre els seus
articles sempre que aquests respectin l’opinió dels seus autors i la de la revista i entitat
GECA. Aquests escrits no podran tenir més de
600 caràcters en cos 12 a doble espai en tipografia Arial i hauran d’anar acompanyats
d’una o dues fotografies de mida 15 x 20 cm
a 300 pp. Les rèpliques s’entregaran abans
del dia 30 del segon mes de cada trimestre,
és a dir, perquè surtin publicades en el primer
número de l’any, haurà d’arribar a la redacció
abans del dia 30 de novembre; per al segon
número de cada any, abans del 28 de febrer;
per al tercer, abans del 30 de maig, i per al
quart, abans del 30 d’agost. El consell de
redacció es reserva el dret d’escurçar o modificar aquests textos si ho considera oportú,
per raons de redactat o necessitats d’espai. Si
calgués emprar aquesta mesura, es notificaria a l’autor, i sols es publicaria amb el seu
consentiment.
Pere Gelis
Coordinador del PUIGSACALM
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UIGSACALM té la missió de divulgar les activitats del GRUP EXCURSIONISTA CULTURAL I
ALPINISTA (GECA) i l’objectiu d’escriure i
divulgar sobre el territori que li és propi, això
és, en primera instància, l’antic municipi de
Sant Esteve d’en Bas, el municipi actual de la
Vall d’en Bas, i municipis veïns. La Vall d’en
Bas com a ens històric i geogràfic, les muntanyes de Puigsacalm, Santa Magadalena,
del Collsacabra, de les serres del Corb i de les
capçaleres del Fluvià, de la riera de Sant
Miquel de Pineda, del Brugent i del Gurn. El
PUIGSACALM fomenta la divulgació general
d’aquestes terres i dels seus homes.
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El Sindicat i el seu cafè

L

PUIGSACALM 133

...Una de les
funcions de la
germandat era
vetllar pel
benestar dels
pagesos i
ramaders...
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es Germandats Sindicals de Pagesos i Ramaders foren establertes per la Llei d’Organització Sindical del 6 de desembre de 1940.
Arran d’això es va crear la Comissió local de
la Mutualitat Agrària de Sant Esteve d’en
Bas. Aquesta comissió tenia la seu a en Bas,
al carrer Sant Esteve; on actualment hi ha
l’arxiu de l’Ajuntament, al pis de dalt, i el
molí, a la planta baixa. Tot el local era, i és,
de l’Ajuntament i es coneixia com “el Sindicat”. Aquestes comissions es van crear
alhora a tot Espanya, a cada poble hi havia
d’haver una junta. Hi havia també socis del
sindicat, bàsicament pagesos i ramaders,
que pagaven una petita quota per a formarne part.
Si fem una mica d’història d’aquest local, cal
dir que al pis de dalt hi va viure una germana
de l’avi dels Martins, que després es va fer la
casa de can Guix (al costat dels Martins). En
el pis hi va viure també un guàrdia civil que
li deien en Celestino, amb la seva família. A
la planta baixa, hi havia un garatge que el
tenia llogat l’Ernest Comas.
En aquest mateix pis, doncs, és on s’establí
el Sindicat i on es feien les reunions. El seu
president era en Josep Dorca (Pep del
Piquers) i el secretari era en Milio dels Mar-

En Pep del Piquers, president del Sindicat.

tins, que disposava d’un despatx en aquest
mateix pis. Una de les funcions de la germandat era vetllar pel benestar dels pagesos i ramaders; un dels fets importants que
va activar la germandat va ser aconseguir
que els pagesos poguessin cobrar la pensió
mensual quan arribés la jubilació. Els pagesos, des de llavors, havien de pagar 5 pesse-

Fragment del llibre de comptes del sindicat.

Acta de reunió amb les signatures dels membres.

El molí del sindicat.
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... un dels fets
importants que va
activar la
germandat va ser
aconseguir que els
pagesos
poguessin cobrar
la pensió mensual
quan arribés la
jubilació.
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... havien de pagar
5 pessetes al mes
a la Seguretat
Social a través del
Sindicat per poder
cobrar la pensió.
Fins llavors els
pagesos no havien
cobrat mai
jubilació...

PUIGSACALM 133

...Cada any el dia
de Sant Isidre,
patró dels
pagesos, el
Sindicat
organitzava una
audició de
sardanes...
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tes al mes a la Seguretat Social a través del
Sindicat per poder cobrar la pensió. Fins llavors els pagesos no havien cobrat mai jubilació.
En el Sindicat d’en Bas, també s’ocupaven
de moldre el gra per fer pinso. Es feia a baix
al molí. Els pagesos ho portaven de la seva
collita o bé compraven el gra i el portaven a
moldre al molí del sindicat. Se’n cuidava en
Pep del Piquers.
Gràcies a la Mutualitat Agrària també es va
aconseguir que els pagesos que tenien fills
petits cobressin diners de l’Estat. En Milio
era qui gestionava això a en Bas i als Hostalets. Els pagesos d’en Bas anaven al Sindicat
a buscar els diners. Pel que fa als dels Hostalets, hi anava en Milio mateix a portar-los
els diners.
Al cap d’uns anys, al mateix local del Sindicat s’hi va obrir un bar. El primer de portar el
bar va ser en Gil, després la família de cal
Ferrer de Plaça, llavors la Caterina i en Milio
Surroca, que eren masovers dels Martins. La
Caterina era la germana de la Tereseta de
can Ton dels burros. I finalment fou la Tereseta de can Ton i el seu marit, en Jaume Xifra,
que vivien davant per davant mateix del Sindicat. Ho portaven ells dos i també les filles,
sobretot la Miqueleta i la Dolors. També es
cuidaven de fer el dinar per a la mainada que
anaven a col·legi. Cuinaven la Tereseta i la
Caterina de can Ton. Allà al costat mateix, hi
havia el col·legi de les nenes; i els nens anaven a l’estudi de baix, i tots anaven a dinar al
Sindicat. Les filles de la Tereseta i en Jaume,
la Pilar, la Tereseta i la Dolors, recorden que
no hi havia ni nevera, que ho guardaven tot
a sota el soterrani. També recorden el camió
que hi anava a descarregar el menjar.
Al mateix soterrani, sota el garatge d’en
Lera, hi havia també un viver de xampinyons,
que el portaven en Milio Surroca i el senyor
Enric, el mestre del poble. En el soterrani,
encara avui hi ha un pou i s’hi baixa amb una
escala des del molí.
Cada any el dia de Sant Isidre, patró dels
pagesos, el Sindicat organitzava una audició
de sardanes al carrer de Sant Esteve.
Com a anècdota divertida, el jovent d’en Bas
d’aquella època sempre solien anar al bar
del Sindicat i demanaven una Coca-Cola a la

La Tereseta de can Ton, una amiga d’Olot, la Caterina i, a
baix, la Pilar, la Dolors i la Miqueleta en l’època dels menjadors escolars.

Dolors o a la seva germana, la Miqueleta.
Les begudes es trobaven al pis de dalt, i el
que volien ells era veure aquestes noies
enfilant-se per l’escala amb la minifaldilla
per anar a buscar la Coca-Cola.
Al bar del Sindicat, hi havia també un escenari on es feien actuacions. Hi solia actuar
l’artista Trini i el seu pare, conegut com
l’Ullal de berro, el qual tocava l’acordió. En
números anteriors de la revista ja vam parlar-ne, en l’escrit de la pensió de ca l’Amàlia,
ja que s’allotjaven allà. El jovent d’aquella
època també recorda que l’Ullall de berro
solia dir: “Mentre l’artista Trini fa el canvi de

En Jaume i la Tereseta de can Ton, que portaven el bar del
Sindicat, i la seva filla Dolors.

...durant el temps
que va ser obert va
ser tot un èxit
i el bar del
Sindicat era
sempre ple de
gent.

Agraïments:
Família Xifra
i Emili Salavedra

El bar del Sindicat amb la Dolors de can Ton, en Manel de can Quineta, en Lluís de la Carnisseria, en Jaume Ordeig (a l’esquerra) i en Ramon de can Verdaguer (al costat de la Dolors).

En Pere de can Ton, fill d’en Jaume i la Tereseta, a davant
del Sindicat.

vestit, us cantaré Amapola”. I acabava cantant aquesta cançó unes quantes vegades
cada nit.
Una altra anècdota divertida és sobre un
noi que feia de mosso en una casa de
pagès. Va anar un dia al Sindicat i en Milio
Surroca li va dir:”M’han dit que ets un
artista”. “Sí, jo sé fer de tot”, va respondre
ell. “Vine a fer una mica de teatre, ja et
pagarem bé”. “Sí, sí, ja vindré”. I l’endemà, a l’hora que hi havia de ser per
actuar, no s’hi va presentar. En Milio
Surroca el va anar a buscar i el va portar,
tant sí com no, al Sindicat. El local era ple
de gent i a ell només se li va acudir de dir:

“No sé pas què fer”. Tot seguit se’l van
endur a la cuina, li van treure els pantalons i els calçotets, li van enllustrinar les
anques i la cara i el van fer sortir a l’escenari a cantar la següent cançó: “Ya viene
el negro bichú, ya viene el negro bichú!”.
Tothom va començar a picar de mans. Es
rebentaven de riure! El van fer sortir dues
o tres vegades i tothom ben content!
Els diumenges, en sortir de missa, el Sindicat també s’emplenava de gent que hi anava
a fer el vermut.
Quan feien processó a en Bas i passava per
davant del Sindicat, tancaven les finestres i
la gent es quedava a dins.
Quan va desaparèixer la Comissió local de la
Mutualitat Agrària d’en Bas, va passar a ser
la Mutualitat Agrària de la Vall d’en Bas. Això
va ser arran de la fusió dels municipis l’any
1969. Llavors la seu de la Mutualitat va deixar de ser al carrer de Sant Esteve i va passar
a ser al local de la Cooperativa.
Tot i així la família de can Ton van continuar
el bar un temps més en el mateix local del
carrer de Sant Esteve, fins que el van tancar
ara fa uns 40 anys, ja que no estava en prou
condicions, no hi havia ni lavabo i l’edifici
gairebé s’ensorrava. Tot i així cal dir que
durant el temps que va ser obert va ser tot
un èxit i que el bar del Sindicat era sempre
ple de gent.
Laia Martí
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...Els diumenges,
en sortir de missa,
el Sindicat també
s’emplenava de
gent que hi anava
a fer el vermut...
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El personatge: LA CARMETA DE CAN MARTI
Parlar de la Carmeta de can Marti és sinònim de sinceritat i devoció.
Una dona que rep a tothom amb un somriure als llavis, una energia
incansable i amb l'última paraula per dir. Dona de caràcter, però
entregada, i que ho dona tot. No fa petons ni abraçades, els sentiments els demostra de manera diferent.
Viva com ningú, divertida i sincera deixa tot allò que està fent quan
toquen campanes de missa. Nascuda a en Bas, però casada i actualment amb residència als Hostalet, ens parlarà de tota una vida de
lluita i de superacions personals.

...la mare es va
quedar sola a casa
amb dos refugiats
castellans: la
Concha Vorrete i el
seu marit José. A
canvi de menjar,
ens ajudaven a
conduir el
bestiar...
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...Un dia de
bombardeig vam
anar a refugiar-nos
a la Dou, però va
caure una bomba
molt a prop
nostre...
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La Carme Sobrerroca Espuña va néixer a
can Famada l’any 1927. Filla de Jaume
Sobrerroca i Maria Espuña era la gran de
9 germans: la Maria, la Lola, la Pepi, la
Palmira, en Pere, l’Esteve, la Montserrat i
la Pilar.
Tot i la guerra civil, la Carmeta no recorda
una infantesa dura. La seva mare, una
dona molt espavilada, va tirar endavant
criant tota sola els 9 fills.
La infantesa no la vaig passar malament.
El pare era a la guerra, al campament d’aviació, i la mare es va quedar sola a casa
amb dos refugiats castellans: la Concha
Vorrete i el seu marit José. A canvi de menjar, ens ajudaven a conduir el bestiar i a
les tasques de pagès. La mare era molt
espavilada, ens va criar tota sola gràcies
als intercanvis. Nosaltres donàvem als de
Barcelona productes del camp i ells ens ho
canviaven per espardenyes, xocolata i
galetes. No ens faltava de res.
Vaig començar a anar a escola amb les
monges Dominiques un parell d’anys. Amb
l’esclat de la guerra ens van traslladar al
Prat. Allà jugàvem molt i estudiàvem poc.
Quan no era a escola, ajudava la mare a
munyir les vaques, a conduir el bestiar o
anar a l’hort a collir de tot.

Casa pairal de can Famada. Sota el paller, d’esquerra a
dreta: la Palmira, la Pepi, la Maria, la Carmeta i la Pilar.

De la guerra recordo un dia molt amarg.
Amb nosaltres vivia una germana del pare,
la tia Marieta. Un dia de bombardeig vam
anar a refugiar-nos a la Dou, però va caure
una bomba molt a prop nostre i tota la
metralla li va impactar. Li va quedar el braç
ben obert i al cap de pocs dies va morir.
Nosaltres vivíem a la casa petita de can
Famada, ja que la casa gran va quedar
confiscada pels rojos i tot el pati era ple
de carros i metralladores.

A can Famada el dia del casament de la Pilar Sobrerroca. D'esquerra a dreta: Esteve Sobrerroca, la Lola, La Maria, la Montserrat, el seu pare, en Jaume; la Núvia, la seva mare, la Maria; la Carmeta, la Palmira, la Montserrat i en Pere.

...No vam tenir
temps de
refer-nos,
que a l’octubre
del 1940
va haver-hi
l’aiguat més gran
que hagi vist mai...

...Als 14 anys vaig
començar a
treballar fent
mitjons amb la
Ventosa...

No vau tenir temps de refer-vos de la
guerra que, al cap de poc temps, va passar
una de les catàstrofes naturals més difícils
d’oblidar, l’aiguat de l’any 40.
Recordo la fi de la guerra com si fos ara. Els
soldats baixaven de Falgars cridant que tot
s’havia acabat. No vam tenir temps de
refer-nos, que a l’octubre del 1940 va haverhi l’aiguat més gran que hagi vist mai. Tots
els germans érem al llit quan va començar a
ploure de forma molt forta i ininterrompudament durant 24 hores. Vèiem que el riu
pujava a tota pastilla i la mare ens deia:
“Estigueu quietes aquí, al llit”. Teníem molta
por, ja que a la banda del darrere de casa es
va formar un clot molt profund i quan l’aigua
baixava semblava que ens havia d’engolir.
Vam decidir no abandonar la casa tot i que
les pedres baixaven de no sé on.
La família va passar molta por, estàvem
sols, el pare encara era a l’exèrcit, ja que es
pensaven que era de d’esquerres i el van
arrestar per anar a cremar esglésies. Vam
tenir molta sort, ja que la casa va quedar
intacta i el bestiar no es va morir.
Amb 14 anys comença una nova etapa per
a la Carmeta. Primer amb la Ventosa i després amb la Catalina Bach. Parlar d’elles
és parlar de bona feina i bon cor.

Les treballadores de la Ventosa (la primera de l’esquerra amb jersei blanc). Entre elles recorda la
Montserrat de Vilamala, la Lola de can Xulo i la Mercè de les Mates.

Fotografia a Platja d’Aro. Encara no era casada en aquesta
imatge i el capellà de l’època, mossèn Lluís, ho va predicar
a l’església.

L’home de la seva vida té un nom, Rafel
Bagó. Ben plantat i bon ballador no li ho va
posar gens fàcil a la Pilar...
El vaig conèixer anant a ballar al Casino. Jo,
en aquella època, anava amb la Pilar de can
Ton. Vam començar amb no massa bon peu,
ja que ell ballava molt sovint amb una que
jo no podia suportar. Doncs, botifarra, i vam
renyir durant un any, temps que jo vaig
aprofitar per ballar amb tots els que podia.
No és pas per dir-ho, però tenia molta
requesta.
En Rafel, tal com ens explica, era molt ben
plantat i, després de fer les paus i d’estar
un parell d’anys junts, van decidir casar-se
el 30 de desembre de 1950 a l’església dels
Hostalets. El capellà li va dir: “Fotuda
burra, ets d’en Bas i et cases als Hostalets?”. Doncs, sí, la Carmelita era una dona
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El carnet de Salvoconducto especial de Fronteras
de la Carmeta.

Als 14 anys vaig començar a treballar fent
mitjons amb la Ventosa. Començava a les 8
del matí i feia anar un teler de mitjons de
dilluns a dissabte. Aquesta etapa va ser
molt important, ja que vaig fer moltes amigues que actualment encara conservo; una
d’elles, la Pilar de can Miret. Aquí hi vaig
estar 7 anys fins que vaig anar a cosir amb
la Catalina Bach a can Salvador. Cosíem per
a la gent. M’agradava molt treballar amb
ella, ja que era molt bona persona i cosia
molt i molt bé. Vaig aprendre moltíssim amb
ella i hi vaig estar fins als 23 anys. L’estima
que em va agafar era tal que fins i tot la seva
mare em feia moltes vegades el dinar;
sobretot el dia que hi havia faves estofades,
un dels meus plats preferits. Quan la Catalina es va casar se’n va anar a viure a mas
Tornell. Jo la vaig seguir, perquè ens la
passàvem molt i molt bé cosint per la gent.

11

El personatge: LA CARMETA DE CAN MARTI

Estic molt feliç perquè venen de camí dos
besnéts més.

...Vam fer un
viatge de noces
que avui sembla
ridícul, però en
aquella època
estava molt bé:
Barcelona, el
Tibidabo i
Terrassa.
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...Ara, i amb la
meva edat, m’ho
agafo més amb
calma: cada dia
m’arreglo i vaig a
buscar el pa...
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Dia del seu casament, el 30 de desembre de 1950.

de caràcter i es va casar un dia de molta
fred i vestida de negre.
El vestit me’l va fer la Catalina Bach. Érem
35 convidats i l’àpat el vam fer a can Quelet
dels Hostalets, i el menjar ens el van cuinar
unes dones del poble que cuinaven per la
gent. Vam menjar arròs a la cassola, platillo
i torrons. Vam fer un viatge de noces que
avui sembla ridícul, però en aquella època
estava molt bé: Barcelona, el Tibidabo i
Terrassa.
El matrimoni va tenir el seu primer fill, en
Pere, a l'any d’estar casats. Vint-i-cinc
mesos més tard neix en Jaume i, finalment,
la pubilla, l’Assumpció.
Una família molt gran i unida i més encara
després de la mort del seu fill gran, en
Pere. La Carmeta no té prou paraules per
parlar de la seva jove vídua, la Paquita
Rovira i els seus dos fills, l’Anna i en Jordi.
El segon fill, en Jaume, està casat amb la
Virgínia Alberó i tenen dues filles, la Judith
i l’Eva. L’Assumpció, la filla petita, és la
seva companya de converses i discussions.
Elles dues juntes fan tronar i ploure perquè,
tot i que s’estimen moltíssim, mai es posen
d’acord.
Però el que realment li omple el cor i la fa
viure amb aquesta energia són els seus
quatre besnéts: la Júlia, en Jan, la Cesca i
l’Aran.

Com és el dia a dia de la Carmeta? Li havia
agradat molt viatjar però ara prefereix
quedar-se al poble i fer allò que també li
omple molt: cuinar, mirar la tele i llegir.
Quan la Pilar de ca l’Estavot es cuidava de
la llar d’avis i jo era molt més jove, feia
dues excursions cada any. Vaig recórrer tot
Espanya gràcies a ella i això ja no m’ho treu
ningú.
Ara, i amb la meva edat, m’ho agafo més
amb calma: cada dia m’arreglo i vaig a buscar el pa. Em paro a fer el tallat al bar Teixeda i cap a casa, sense perdre el temps, ja
que cada dia cuino per a 4 o 5. Avui he fet
una ollada d’escudella, i si veiessis la que
han menjat... A la tarda me la passo mirant
el Sálvame de Luxe o llegint el Pronto o les
fulles de missa. M’emporto les ulleres i llegeixo tot allò que em passa pel davant”.
Un cop al mes, una colla de dones dels Hostalets anem a ajudar els minusvàlids o als
de Joan XXIII. Anem allà on més ens necessiten.
És dimarts, de cop i volta toquen les campanes de missa. Amb un tres i no res s’aixeca i es posa l’abric. Només dues paraules: “Sóc molt religiosa i toca missa”.

La Carmeta i el seu marit, Rafel Bagó, amb en Jaume, un
dels seus tres fills, el dia de la comunió d’aquest.

FRASES

...Els que vivien als
Hostalets
anomenaven als
d’en Bas: “Els de
la colònia”.

...Mireu, ara jo
estic molt bé aquí
als Hostalets,
perquè som com
una gran família.
[...]
Però el meu cor i
part de la meva
família és d’en
Bas...

La rivalitat Hostalets d'en Bas, en Bas els
Hostalets va ser un clàssic de molts anys.
Com ho veu una dona com vostè que nascuda a en Bas es va casar als Hostalets i hi
viu en l’actualitat?
Al principi de ser casada vivia als Hostalets
amb recança. Els que vivien a en Bas anomenaven als dels Hostalets: “Els de la colònia”. I les noies dels Hostalets acompanyaven a les d’en Bas dient: “Fora pageses mal
enteses”. N’hi havia per totes dues parts:
uns es pensaven que eren de la capital i els
altres que no estaven a l’alçada. Mireu, ara
jo estic molt bé aquí als Hostalets, perquè
som com una gran família. Les dones anem a
missa juntes i som molt amigues. Encara
que no ho sembli, però, les d’en Bas són una
mica “negres” i no van a missa”. Aquí som
una mica més d’aquell temps i som molt religioses. Però el meu cor i part de la meva
família és d’en Bas i me’ls estimo moltíssim.

RECOMANI’NS
Una cançó: Qualsevol d’en Guardiola.
Una pel·lícula: Ben-Hur amb Charlton
Heston.
Un programa de televisió: Sálvame de
Lux.
Un llibre: No sóc de llibres. Prefereixo el
Pronto.
Un color: el verd.
Un moment inoblidable: El dia del meu
casament.
Un moment per oblidar: La mort del meu
fill.

Alícia Caritg Prats

A dalt, d’esquerra a dreta: L’Anna Bagó i la seva filla Júlia, l'home de la Judith Bagó, en Jordi, la Carmeta; la Paquita Rovira i
en Pere Bagó, en Lluís, en Jaume Bagó i la Virginia amb l'Aran en braços, i l'Alejandro i la Dolors, cunyats de la Carmeta.
A sota, d'esquerra a dreta: Jordi Bagó i la Silvia amb el seu fill Jan, l'Assumpció, en Ferran i l'Eva Bagó, la Cesca (filla de la
Judith) i la Judith Bagó.
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El 3 de novembre de 2016. A dalt, d’esquerra a dreta,
Esteve Sobrerroca, en Joan Escarrà i la Pilar Sobrerroca.
A sota: en Pere Sobrerroca, la Rosalia, la Carmeta, la Palmira i la Lola de can Xulo.

“Un dia vaig fotre el camp de casa perquè
no es podia viure amb el meu sogre”.
“Els calers me’ls gasto. No els deixaré
res. Només aquest tros de pis”.
“No sé què hi ha al self-service de can
Marti, però cada dia cuino per a 5”.
“Sóc una màquina, sempre xerro”.
“Conec a tothom allà on vaig. Tinc bona
memòria”.
“El que tinc al cor, tinc a la boca”.
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Camins ramaders a la Vall d’en Bas
Fa quasi mil anys aparegueren els grans camins de transhumància a Catalunya. Una xarxa de senders
que travessava el país per a oferir als ramats d’ovelles noves pastures i aixopluc del fred i la neu.
També aparegueren, arran d’aquestes pràctiques, molts camins ramaders de caràcter local, i que
molt pocs s’han pogut recuperar. Hem tingut l’ocasió de parlar amb en Joan Colomer Torrents, que ens
ha ajudat a recuperar dos d’aquests camins, que passaven per la Vall d’en Bas.

...La
transhumància,
cada cop més
residual, és el
desplaçament de
ramats ovins...
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...A la Vall
d’en Bas hi hem
trobat dues rutes
de camins
ramaders...
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Fotografia: Jordi Tutusaus

E

l primer animal a ser domesticat fou el gos,
el segon, l’ovella. Del darrer en fa uns 9000
anys i des d’ençà que començà un triangle
productiu: homes, gossos i ovelles, que
encara dura. El pastor esdevingué una figura
clau en pràcticament tots els moments
històrics. Les ovelles, que no s’acostumaren
a l’estabulació, necessitaven ser aviades
cada matí.
En els segles XI i XII, els grans monestirs de
Poblet i Santes Creus obtingueren drets de
pastura en algunes zones del Berguedà i la
Cerdanya i començaren a enviar-hi els seus
ramats a l’estiu. Ràpidament s’hi afegiren
els monestirs pirinencs. Els propietaris dels
terrenys, per on passaven aquests ramats,
denunciaren els monestirs. Aquests, no
sols guanyaren el litigi sinó que, a més,
se’ls concedí el dret de pas, noves exempcions de tributs i més terres de pastura
(Miralles 2005). Ràpidament es consolidà
una xarxa de camins arreu de Catalunya i
començà, ara fa uns mil anys, una pràctica
ramadera d’un valor etnològic incalculable.
La transhumància, cada cop més residual,
és el desplaçament de ramats ovins.
Aquests esdevenen a la tardor, entre Sant
Miquel i Tots Sants, i a la primavera, per les
Santes Creus de maig. Busquen pastures i

L’aigua i dret d’abeurada.

fugen de la neu i el fred. En moltes ocasions, els grans desplaçaments eren de la
zona del Pirineu o Prepirineu cap al litoral
català o la plana de Lleida, i viceversa. De
grans cases ramaderes, n’hi havia tant a la
zona litoral com a la zona de muntanya i les
dues actuaven de la mateixa forma.
A Catalunya hi ha hagut una feina valuosa
d’estudi de les vies pecuàries. Joan Vilà i
Valentí –autor de la cartografia que veiem
en aquest article–, Ricard Vives i Lluís Solé
estudiaren les grans rutes a la meitat del
segle XX. Altres estudiosos com Ferran
Estrada o Ferran Miralles i la Fundació Món
Rural han realitzat unes tasques encomiables pel que fa a aquesta temàtica. No obstant això, en molts casos s’han recuperat
grans camins i eixos que connectaven les
grans zones de pastura del país, però, per
altra banda, s’han perdut molts traços, més
discrets, curts i humils, de caràcter local.
A la Vall d’en Bas hi hem trobat dues rutes
de camins ramaders. Un cas que relata una

...En Joan recorda
que als 8 anys ja
havia fet aquestes
rutes més d’una
vegada,...

Pla d’Anyella, estiu de 1923.

connexió des de la casa del Prat de la Vola
fins a la zona de Puigpardines i Joanetes i
un altre des del Prat de la Vola fins a Sant
Feliu de Pallerols.
La casa del Prat de la Vola, situada a 824
metres sobre el nivell del mar, és una masia
de pedra de dimensions considerables,
datada de les darreries del segle XVIII. Es
troba ubicada a recer de la serra de Llancers, i al començament del riu Formés,
municipi de Sant Pere de Torelló.
En aquesta casa hi vivia la família Torrent,
propietaris de la casa del Sitjar de la Vola, que vivien, com
a masovers, a la casa del
Prat. El bestiar gros, que era
de la seva propietat, sumava
més de 150 ovelles, unes 25
vaques, 4 eugues, 2 bous i
diversos porcs i truges, a
més de bestiar xic. Per tant,
era una explotació considerable. La propietat forestal
de la casa del Prat perfilava
les Bagues de la Tosi, pujava
per la frontera amb la Vall
d’en Bas tot resseguint els
pics, arribant fins al pla de
Llancers, el collet de Renau,
els Esquers, el serrat de la
Punxa i baixava cap al pla de
les Reposades, el collet de la
Cometa i fins al pla de la
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Fotografia: Arxiu Històric Comarcal de Ripoll

...a la zona del
Prat de la Vola, hi
nevava molt i això
obligava a anar a
buscar pastures a
la zona de la plana
d’en Bas...

Vola. També disposaven d’algunes terres
de conreu en el Campus del Forn, fora ja
d’aquests límits.
Per a disposar d’aquesta informació vam
parlar amb Joan Colomer Torrents, que va
néixer al Prat l’any 1937 i s’hi va estar fins
als 17 anys, en què van tornar al Sitjar. Eren
6 germans: en Josep, l’hereu, la Rosa, en
Francisco, l’Enrica, en Ramon i en Joan.
Cada any, un parell de setmanes abans de
Nadal, tres germans traslladaven les ovelles cap als terrenys de la casa de la Masó
i de Mas Llopart. Segons comenta, a la
zona del Prat de la Vola, hi nevava molt i
això obligava a anar a buscar pastures a la
zona de la plana d’en Bas. També havien
anat a Sant Feliu de Pallerols, però
aquesta ruta no era tan corrent. En una
ocasió es van endarrerir en la sortida i van
haver d’emprar una euga perquè obrís
camí enmig de la neu, símbol que destaca
la climatologia ben adversa de l’època i
per tant la necessitat d’emprar aquesta
praxi de subsistència.
En Joan recorda que als 8 anys ja havia fet
aquestes rutes més d’una vegada, i que no
les deixà de fer fins que marxaren d’aquella
casa. Abans d’acabar la tardor, doncs, tres
germans deixaven la casa i pujaven per

Estudi dels camins de transhumància. Font: Joan Vilà-Valentí. 1951
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Camins ramaders a la Vall d’en Bas

...Marxaven
a les 8 del matí
amb el sarró ple
d’embotit, diners
i estris...
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...La ruta per anar
a Sant Feliu de
Pallerols sortia de
la casa del Prat
direcció a la casa
de la Freixeneda,...
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Vista general del Prat de la Vola.

l’actual GR 151.1 fins a arribar a coll de Bracons. Per tant, passaven pel pla de les
Reposades, prop de Sant Nazari, la font de
la Grevolosa i el collet de la Grevolosa.
Recorda que, sempre, per pujar, tenien el
riu a l’esquerra. Un cop arribaven a la
collada de Bracons baixaven per un camí
que, segons comenta, ja ha desaparegut, i
que molt probablement resseguia una
forma similar a la carretera actual. Passaven sempre propers a les cases del Serrat,
cal Sampare, la Vernera, per sobre l’ermita
de sant Mateu, la carrera, els Camps, la
Codina i cap a la Masó. Marxaven a les 8 del
matí amb el sarró ple d’embotit, diners i
estris per a deixar-los al germà que es quedava, durant tres mesos, a les cases de la

Dia de marcar, 1920.

Masó, i a Mas Llopart. Estava dues o tres
setmanes a cada una –rotant– pasturant
pels boscos i terrenys, que eren propietats
de les masies, i convivia amb els masovers
d’aquestes cases, que els rebien amb molt
d’interès, ja que els fems que deixaven els
ramats eren molt importants per als conreus d’aquells camps. A part d’això també
els pagaven una quota per a l’ús del
terreny. Comenta que a Joanetes hi havia
un considerable nombre de telers. Quan
passava el fred, dos germans anaven a buscar al tercer, que s’havia quedat fent de
pastor.
La ruta per anar a Sant Feliu de Pallerols
sortia de la casa del Prat direcció a la casa
de la Freixeneda, passant entremig de les

...comenta que hi
havia una ruta
d’estraperlo de
vedells. Es veu que
passaven de les
masies de la Vall
d’en Bas cap a
Sant Pere de la
Vola,...

...Els camins
ramaders
catalogats es
troben protegits
per la llei estatal
de vies pecuàries
de 1995...

Bagues de la Tosia i el pla d’en Baldiri, llavors, caminaven per les faldilles de la Baga
de la Faja fins a la Casanova dels Racons on
connectaven amb l’actual GR 151.1 fins poc
abans de la Cabana del Santcrist on agafaven un camí que els baixava pel collet
Estret direcció Pujolriu. En aquest punt prenien el GR 2 fins a la casa del Torrent i baixaven per les Roquetes Estretes cap a la
Salut, i d’allà, cap a Sant Feliu de Pallerols.
Comenta, però, que la van emprar sols tres
o quatre vegades, aquesta ruta.
A l’estiu hi anaven poc, a la Vall d’en Bas.
Mantenien relació amb els masovers de la

Masó, però en aquest cas eren ells qui
pujaven a l’estiu a fer un jornal tot ajudant
en feines del camp. En aquesta època es
desplaçaven principalment a la zona de
l’Esquirol, per moldre el blat.
Com a curiositat, comenta que hi havia una
ruta d’estraperlo de vedells. Es veu que
passaven de les masies de la Vall d’en Bas
cap a Sant Pere de la Vola, i que era una
pràctica prou comuna. Un dia la Guàrdia
Civil dormia a la casa del Prat, que estava
de pas controlant el territori, i a la quadra
de la mateixa casa hi havia una quantitat
considerable de vedells d’estraperlo, propietat d’una casa de la Vall d’en Bas, que hi
feien nit.
Els camins ramaders catalogats es troben
protegits per la llei estatal de vies pecuàries de 1995. Expliquen quelcom imprescindible per entendre el nostre passat i la nostra memòria. Actualment, encara que la
pràctica transhumant tendeixi a desaparèixer, els nous usos han brotat per a aportar
noves formes a la nostra vida.
Xevi Collell

Pastors del Pla de Rus. 1935
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Camins ramaders de Catalunya. Eixos principals. (fragment) Font: Món rural
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...L'obertura del
camí per la carena
dels Llancers del
coll fins a Bracons,
[...], fa que a la
mitja marató i a la
marató puguem fer
els Llancers
integrals per dalt,
aconseguint,
doncs, fer quasi la
totalitat de l’olla
de Joanetes per la
cinglera...
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a fa un bon temps que estem preparant la
tercera edició de la Cames de Ferro i m'han
encomanat que escrigui un article les pàgines centrals de la revista.
Això vol dir que haig d'emplenar unes 5
pàgines... La veritat és que hi han pocs canvis, algún d'important com l'arribada de
DYNAFIT com a sponsor esportiu i la resta
és, si fa no fa, igual que les dues anteriors
edicions: el GECA continua organitzant la
cursa i Noel alimentària segueix patrocinant-la; tota la recaptació (no només els
beneficis, TOTA la recaptació) es destina a
la fundació Albert Bosch que finança projectes d'investigació de malalties infantils
al VHRI (Vall d'Hebron Research Institute) a
l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
La composició és la mateixa: tres curses,
una marató de 42 km i + 3.000 m, una mitja
marató de 23 km i + 1.600 m i una cursa de
10 km i + 500 m, amb el mateix recorregut
de les primeres dues edicions. Bé, el
mateix no! L'obertura del camí per la
carena dels Llancers del coll fins a Bracons,
per part de la quadrilla d'en Menguis per a
la Lletissonada d'enguany, fa que a la mitja
marató i a la marató puguem fer els Llancers integrals per dalt, aconseguint, doncs,

fer quasi la totalitat de l'olla de Joanetes
per la cinglera, cosa que converteix les
dues curses en una experiència, des del
meu punt de vista, INIMITABLE.
Sí que hi ha petites novetats que anem
introduint edició a edició per tal de millorar
la cursa, moltes de caràcter tècnic que
tenen més rellevància per a l'organització
que per als participants, o bé recomanacions de corredors d'altres edicions, també
aspectes que no van acabar de sortir bé del
tot que hem de polir, noves col·laboracions
amb empreses, millora del campus al parc
de l'Estació, sobretot a escala infantil, amb
la voluntat de fer activitats per als més
petits que esperen que els seus pares facin
les respectives curses, etc.
Aquestes novetats es van confirmant de
mica en mica i les anirem anunciant a través de les xarxes socials.

LA CURSA DE 10 KM
Essent la marató la joia de la corona, ja que
és una de les curses més impressionants
que es poden trobar en el nostre país, i
tenint present que la mitja marató és la
cursa més multitudinària, ja que no té la
dificultat de la marató per la distància, però

...Aquesta cursa va
ser pensada per a
poder encabir a
totes aquelles
persones que,
d'una manera o
altra, volen
participar en la
Cames de Ferro...

Línia de sortida.

és espectacular i duríssima pels seus 23
quilòmetres i atrau el gran gruix de corredors, voldria posar èmfasi en la cursa
petita, que surt de Sant Esteve per seguir el
traçat de les altres dues curses fins a les
Comelles, on se separa i agafa el GR-2 que
puja fins a Sant Miquel de Castelló, on
posem l'avituallament i el punt de control
de cronometratge acompanyats de les
espectaculars vistes de la vall que ofereix
l'indret. Després ja anem de baixada fins al
Teixidor, al poble dels Hostalets, i un cop a
la vall anem pel pont de can Benet per arribar a la meta, al parc de l'Estació, havent
recorregut 10 quilòmetres amb un desnivell
positiu de 500 metres (acumulat de
1.000!!!), que sembla poca cosa comparat a
les altres dues curses però, si us hi pareu a
pensar una estona, no està gens malament

Començament de les escales de Cabrera.

per ser la cursa petita, cosa que ens dona
una idea de la magnífica vall que tenim.
Aquesta cursa va ser pensada per a poder
encabir a totes aquelles persones que,
d'una manera o altra, volen participar en la
Cames de Ferro, però que la Mitja Marató
els fa respecte, la troben massa difícil, no
estan preparats per a afrontar 23 quilòmetres amb 1.600 metres de desnivell positiu,
o bé són corredors que no solen fer muntanya, estan mig lesionats o venen d'alguna altra cursa fa poques setmanes, o bé
homes o dones que esperen que la seva
parella, mare o pare, faci alguna de les curses grosses, etc.
En principi va ser ideada com una cursa per
córrer, però a causa de la gran demanda de
persones preguntant si es podia fer caminant, vam decidir obrir-la absolutament a
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...voldria posar
èmfasi en la cursa
petita, que surt de
Sant Esteve per
seguir el traçat de
les altres dues
curses fins a les
Comelles...
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...volem que
tothom hi pugui
participar, volem
que tothom pugui
gaudir de la nostra
vall,...
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...l'organització de
la Cames de Ferro
treballem molt
intensament
durant tot l'any
per poder
aconseguir que tot
rutlli perfecte...
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tothom que la volgués fer: corredors i caminadors, joves i grans, cadascú al seu ritme,
sense horaris de tall, fins a esdevenir la
porció familiar de la Cames de Ferro: la
quantitat de nens que van fer la cursa a la
segona edició va ser molt superior a la primera, i això ens va encantar. Poder córrer
amb els pares (n'hi ha alguns que els deixen enrere!) i passar un parell d'hores per
les nostres contrades sense fer grans
esforços i en un ambient runner, creiem que
és molt interessant.
Així que, si esteu llegint aquest article,
espero que us quedi clar que la Cames de
Ferro no és només un esdeveniment per a
bojos animals que s'enfilen a les muntanyes corrent, que també. Tenim consciència
global i no ens volem quedar només en
això: volem que tothom hi pugui participar,
volem que tothom pugui gaudir de la nostra vall, tal com es fa a la Lletissonada, però
en un ambient una mica diferent, podríem
dir que més "tècnic", és a dir: veniu, gaudiu i col·laboreu amb la nostra causa!
Com podeu comprovar amb aquestes
paraules, tenim una idea de cursa al cap
que no porta a cap altra meta, dins les nostres modestes possibilitats des d'un poblet
de les altres valls del Fluvià, que arribar a
ser cursa de referència del país:
- Tenim el lloc, la vall d'en Bas, que estareu
d'acord amb mi que és el lloc més meravellós de la terra encara que només uns pocs
ho sapiguem.
—TTenim els recorreguts adequats per a
cada persona, com he comentat abans, que
es van endur la majoria del temps durant
l'organització de la primera edició; mira

que em semblava que em coneixia la vall,
però la quantitat d'indrets, camins, dreceres, barrancs, rieres, turonets o masies que
vaig arribar a descobrir en la recerca dels
millors recorreguts és un actiu que no
podré agrair mai prou a la Cames de Ferro.
—TTenim l'equip: quan vaig arribar a la primera reunió, per cert multitudinària, a l'octubre del 2014, em vaig trobar amb moltes
cares conegudes (Sergi, Pere, Laura, Xino,
Xevi, Ivan, Bach, Marçal, Juve, Salvador o
Laia) i d'altres de noves (Joan, Perer,
Dolors, David, Pigem, Esteve, Pilar, Ari,
Mònica, Salvador pare o Ramon), però
totes amb una il•lusió desbordant en saber
que s'estava gestant alguna cosa important. El temps i les diferents circumstàncies
han anat fent que hi hagi hagut gent que ha
anat entrant i sortint, però som un grup
sòlid amb una entrega constant perquè tot
surti perfecte.
Si les dues primeres edicions no ho van ser,
va ser a causa de petits problemes derivats
de la nostra inexperiència, però poc els va
faltar, però no ens volem adormir i cada any
intentem arribar a potser l'única cosa que
no hem aconseguit: ésser una cursa multitudinària, així que estem segurs que
aquesta tercera edició millorarà les anteriors.
—TTenim la gent: l'organització de la Cames
de Ferro treballem molt intensament durant
tot l'any per poder aconseguir que tot rutlli
perfecte (i si tenim uns mesos de descans,
va i ens inventem la Vertikalm, no fos cas
que ens avorríssim), però sense el GECA i la
seva capacitat de mobilització, i per extensió de tot el poble de Sant Esteve d'en Bas

Per les fagedes dels Llancers.

...amb Noel
alimentària i la
fundació
Albert Bosch,
vaig dir-me:
"Això serà gros!"

i les diferents entitats que ens ajuden, seria
impossible dur-la a terme. Personalment,
en aquests dos anys i mig que fa que organitzem la cursa, he quedat acollonit de com
tot un poble es bolca en les activitats que
es duen a terme el mes de maig, ja sigui la
Lletissonada, la Remences o la Cames de
Ferro, per parlar només dels esdeveniments esportius. No tenia ni idea del que
arriba a costar organitzar esdeveniments
d'aquesta envergadura i quan el primer
any, uns mesos abans de la cursa, va sortir

Gaudint del final.
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... tenim l'objectiu,
que tenen molt
poques curses al
nostre voltant: la
solidaritat és el
nostre gran
element
diferenciador ...

el tema del voluntariat i vam començar a fer
llistes d'encreuaments, controls i avituallaments, em va caure el món a sobre, perquè
vaig entreveure la magnitud de la tragèdia.
Però va en Sergi i diu: "Jo ja ho mobilitzo",
com si fos la cosa més normal del món.
Impressionant. Aquí hi ha la veritable grandesa del GECA, la seva gent.
—I, és clar, tenim l'objectiu, que tenen molt
poques curses al nostre voltant: la solidaritat és el nostre gran element diferenciador
i que ens fa únics. Quan en Sergi, o en Pere
o en Xino, ara no me'n recordo molt bé, es
van posar en contacte amb mi per si volia
col·laborar a muntar una cursa de muntanya a la Vall d'en Bas, recordo que vaig
pensar: "Ja era hora!" Feia temps que
corria per aquestes nostres contrades i
havia fet unes quantes curses locals i
només pensava: "Per què no tenim una
cursa nostra? Que estrany que ningú en faci
cap". Sí que hi havia la Puigsacalm Extrem,
però era una cursa que, encara que fos
aquí, per a mi no era nostrada.
Fins aquí tot normal. Ara bé, quan vaig arribar a la primera reunió de Cames de Ferro
que he explicat abans, i em van explicar tot
l'entramat solidari i la col·laboració amb
Noel alimentària i la fundació Albert Bosch,
vaig dir-me: "Això serà gros!"
I ho està sent, però volem que encara ho
sigui més!
SALUT I CAMES
Guillem Matilló
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En Bas des d’un mirador dels Llancers

Preparant la Lletissonada 2017
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...de manera
excepcional i
només per
permetre el pas de
la Lletissonada,
podrem passar per
la Rovira, on
trobarem el portal
d’accés obert i
pujarem per la
pista de la Casica,
evitant, però, de
trepitjar els prats...
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a LLETISSONADA d’enguany la recordarem
pel fet que, com a primera opció, volíem fer-la
per la Fageda d’en Jordà… i hem acabat a la
Fageda de la Grevolosa. Diversos inconvenients, derivats de trobar-se la Fageda d’en
Jordà al bell mig del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, ens han portat finalment a la Grevolosa. Tampoc és un mal canvi,
si una és bonica, l’altra també. O sigui, que us
proposem aquest itinerari per gaudir d’un
bon dia de muntanya.
Sortirem a peu d’en Bas per la carretera dels
Martins, travessant el Fluvià, la Pomareda i en
direcció a la Rovira. Amb la idea d’anar a trobar el GR2, que des de Joanetes porta fins a
Sant Miquel de Falgars, havíem de dirigir-nos
cap a les Comelles i empalmar el camí després de passar per la palanca d’en Pujol.
Aquesta seria la ruta habitual, però, de
manera excepcional, i només per permetre el
pas de la Lletissonada, podrem passar per la
Rovira, on trobarem el portal d’accés obert i
pujarem per la pista de la Casica, evitant,
però, de trepitjar els prats per on pasturen els
xais i les cabres de la propietat. El desnivell
és sostingut i ens farà trencar la suor. Una
vegada trobem el GR, el seguim en direcció a
Sant Miquel de Falgars, tot i que no hi arribarem. S’han preparat dos camins diferents per
evitar les cues que es podrien generar si tothom passés pel pujant de la Cabra. Aquest,
curt i dret, ens portarà a trobar la carretera de
Llancers. Una mica més llarg però menys dret,
el GECA hem adequat la que anomenem
“Canal nova”, que pocs minuts abans d’arribar a Sant Miquel podrem agafar i que, en
una curta pujada, ens portarà fins als Rasos
de Pibernat, que deixarem enrere, per dirigir-

nos a la dreta cap a la carretera de Llancers,
on coincidirem amb qui hagi anat pel pujant
de la Cabra.
Seguirem la carretera que va travessant la
serra de Llancers a mitja alçada, passant per
la Font i pels diversos miradors amb bones
vistes sobre Joanetes i el massís del Puigsacalm just al davant, i que per sobre dels
serrats de Sabarraca i de Saliguer i del serrat
Llarg ens porten, en suau però constant
pujada, en direcció al pujant de Comasaplana
i al proper coll de Llancers. La serra de Llancers és una serra ubicada entre els municipis
de la Vall d'en Bas a la comarca de la
Garrotxa, i el de Sant Pere de Torelló, a la
comarca d'Osona, amb una elevació màxima
de 1.281 metres, pel que comptant els 478
metres d’altitud de Sant Esteve d’en Bas, el
màxim desnivell a superar no arribarà als 800
metres. Arribats al coll, ens decantem cap a la
dreta pel camí que, en una hora de camí, ens
portaria fins a la collada de Bracons, però
pocs metres enllà el deixarem per enfilar-nos

Els voluntaris un dia d'hivern.

...ens endinsarem
per la Fageda de la
Grevolosa. Aquest
és un dels boscos
més espectaculars
de Catalunya. Amb
més de 300 anys
de vida...

...Ens endinsem en
els cingles del
Bronsar i, de nou,
tornem a tenir
espectaculars
miradors sobre
tota la Vall d’en
Bas...

per la dreta entre boixos per carenar pel capdamunt de la serra tot trepitjant els collets
del Baixant de l’Era d’en Serra i, més enllà, el
de Renau, mentre gaudim de les espectaculars vistes del Puigsacalm, en primer terme, i
el puig de l’Àliga i la serra de Curull més enllà
de la collada de Bracons. Deixarem la carena
fent una marrada que ens portarà a un mal
pas recentment arranjat pel GECA tot retrobant el fressat camí que hem deixat després
del coll de Llancers, i el qual seguirem una
bona estona enmig de faigs, per deixar-lo de
nou per l’esquerra, just abans del collet dels
Rabadans i arribar al collet de la Grevolosa,
on hi haurà l’esmorzar.
Ben esmorzat, ens endinsarem per la Fageda
de la Grevolosa. Aquest és un dels boscos
més espectaculars de Catalunya. Amb més de
300 anys de vida, aquesta fageda té arbres
monumentals que arriben a tenir un diàmetre
de més d’1 metre i més de 40 metres d'altura.
A més, també s'hi troba una gran diversitat
natural, tant de flora com de fauna. A causa
de la seva bellesa i interès biològic, aquesta
fageda està inclosa a l’Espai d'Interès Nacional serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.
Actualment, per evitar l'erosió del sòl, la
Generalitat, que és propietària de la finca, ha
començat tasques de conservació natural perquè puguin créixer nous faigs i el bosc es
pugui regenerar. En perllongada baixada, arribarem a la font, també arranjada pel GECA, i
l’ample camí que forma part del GR 151.1 fins
a trobar un rètol, a l’esquerra, que ens indica

la direcció del coll de Llancers, el qual seguirem, travessant la Costa Llisa, deixant enrere
els faigs per seguir pel mig d’alzines, roures i
boixos. Ens acompanyaran esporàdiques vistes a l’esquerra sobre la Vall de Fornés, Freixeneda i Cabrera al fons. Abans d’arribar al
coll de Llancers, deixarem el camí i seguirem
un corriol que, en curta però forta pujada, ens
portarà més enllà del coll en direcció als cingles del Bronsar i els plans de Pibernat. I ho
farem trepitjant un petit altiplà anomenat la
Devesa, així com el pas del Clot Ample. En els
punts més oberts, es podran contemplar les
sensacionals vistes dels prats propers a la
casa de Poixurgues, el puig Satoies, la Creu
de Rabadà i del Port de la Faja i, més al fons,
el pla d’Aiats i Cabrera amb la característica
punta del campanar. I si ens girem en sentit
contrari a la marxa, veurem tota la Plana de
Vic en la seva formidable extensió. Torelló,
Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló, Manlleu i
Vic es veuen petits a la llunyania. Encarats de
nou i després d’un seguit de petites pujades i
baixades, passarem per un característic pas
entre grans roques després del qual canviarem d’orientació. Ens endinsem en els cingles
del Bronsar i, de nou, tornem a tenir espectaculars miradors sobre tota la Vall d’en Bas,
Puigsacalm, Olot, les muntanyes de l’Alta
Garrotxa i al fons els Pirineus. Un centenar de
metres just per sota, trobaríem el camí que
hem fet de pujada en direcció al coll de Llancers. A partir d’aquí el camí segueix en constant baixada.
Des dels Rasos de Pibernat i sense arribar a la
casa, prendrem el camí en direcció a Sant
Miquel de Castelló, el qual podrem visitar,
opcionalment, si ens desviem uns instants
del camí. Sempre val la pena de fer-ho, i pel
bac de Sant Miquel tot just en sortim, el camí
ben fressat ens portarà tot de baixada fins a
Hostalets d’en Bas. Can Benet i el seu pont
medieval ens portaran fins a l’arribada a Sant
Esteve d’en Bas, completant aquesta edició
de la Lletissonada.

David Ortiz
Font de la Grevolosa.

PUIGSACALM 133

De Bracons a Sant Miquel.
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Fitxes de les sortides primer trimestre del 2017
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ESMORZAR DE LES MARIES

VALLFOGONA - PUIG ESTELA

26 de desembre de 2016 – 47 participants
Horari efectiu: 4,05 h – Horari total: 5,20 h
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.
Altura màx: 795 m
Altura mín: 590 m
Desnivell acumulat: 480 m
Quilòmetres: 15,730 – Mitjana: 3,8 km/h
Temps: bon temps

29 de gener de 2017 – 17 participants
Horari efectiu: 4,27 h – Horari total: 5,38 h
Vocal: Francesc Bretcha
Itinerari: Vallfogona, fonts de n’Orri, coll de la
Creu, coll de can Vilaseca, Puig Estela, coll de
Canes, Rec Fosc, mas Pinós, casa del Plans, veïnat
de cal Nei, Ca l’Esperó, collet de Can Manxa, l’Om,
collet de cal Frare, Rectoria Vella, Sant Julià i Vallfogona.
Altura màx: 1.362 m — Altura mín: 975 m
Desnivell acumulat: 540 m
Quilòmetres: 13,320 - Mitjana: 3,1 km/hora
Temps: bon temps

ILLA DEL FLUVIÀ (SEGONA PART)

VIDRÀ

26 de febrer de 2017 – 33 participants
Horari efectiu: 3,55 h - Horari total: 5,50 h
Vocal: Jordi Marcé i Pere Julià
Itinerari: Ermita Sant Just i Sant Pastor, Font de la
Teula, Can Ginestera, Can Cabrinetis, Font Fontica, Font Vella, Crespià, Camí de St. Antoni, Can
Tramuntana, Cal Eril, Roca Caputxa, Sant Bertomeu, Sant Miquel de la Roca, Jaciment Paleontologic d'Intercal i Sant Just i Sant Pastor.
Altura màx: 737 m – Altura mín: 191 m
Desnivell acumulat: 991 m
Quilòmetres: 12,320 – Mitjana: 3,9 km/h
Temps: bon temps

12 de març de 2017 – 20 participants
Horari efectiu: 4,40 h - Horari total: 5,44 h
Vocal: Lola
Itinerari: Vidrà, Can Carrasquet, Collet de l’Arxer,
el Villaró, l'Arxer, Palau Gros, Pla del Maranyol,
Sant Jaume del Barreto, Coll de Cristòfol, Palou
Xic i Vidrà.
Altura màx: 1.345 m – Altura mín: 980 m
Desnivell acumulat: 710 m
Quilòmetres: 14,659 – Mitjana: 3'3 km/h
Temps: bon temps

D’excursió al Puigsacalm amb neu, molta neu

...amb molta son,
però aquesta
vegada, rere la
cara de son dels
nens, s’hi
amagaven unes
ganes immenses
de jugar amb la
neu...

...a la font
Tornadissa, vam
aturar-nos veient
la immensa pujada
coberta de neu
que ens quedava
per pujar.

Paisatge hivernal després de font Tornadissa.

E

l 29 de gener passat, el GECAmainada conjuntament amb el GECAjovent, ens vam trobar a Can Tista a les vuit del matí amb
molta son, però aquesta vegada, rere la
cara de son dels nens, s’hi amagaven unes
ganes immenses de jugar amb la neu. Un
cop decidits els cotxes, vam marxar direcció Barcons, on deixaríem els cotxes.
Al principi no hi havia gaire neu, i els nens
començàvem a pensar que no en veuríem,
però al cap d’una horeta caminant, vam
tenir una gran sorpresa: en trobàrem un
munt. De sobte, les nostres cares van canviar completament i els ulls se’ns van obrir
com dues taronges. Tot el cansament que
portàvem a sobre es va esfumar entre rialles i caigudes, algunes provocades per
certs monitors i d’altres inesperades. Un
cop vam arribar a la font Tornadissa, vam
aturar-nos veient la immensa pujada
coberta de neu que ens quedava per pujar.
Vàrem tenir sort que la neu estava bastant
gelada, perquè, si no, més d’un hagués
quedat colgat per la neu. Finalitzada la
pujada, vam decidir aturar-nos per fer un
mos per acabar d’agafar forces per arribar
al cim del Puigsacalm.
Ja de baixada, n’hi va haver uns quants que
van baixar de culs, alguns caminaven com
podien, i d’altres baixaven amb l’ajuda dels

pals. Tot això amb cares de felicitat, tant en
les dels monitors com en les dels nens.
Això sí que era divertit! Què més volíem!,
poder baixar de culs per terra entre rialles i
sobretot amb molta diversió, unes coses
que molts de cops desitjaríem poder fer.
Abans d’arribar a la font, ens vam parar a
jugar, baixàvem relliscant, alguns amb trineus, d’altres amb bosses d’escombraries,
i alguns amb una tapa d’una caixa. Tots ens
ho passàvem molt bé baixant la baixada, i
llavors tocava pujar-la de nou, que allò sí
que era fer un esforç, però per poder tornar
a baixar amb trineu ens marxava la mandra
de pujar. Alguns pujàvem corrents! Mentre
passava això, en Terrades es va dedicar a
fer un ninot de neu, que li va acabar quedant molt bé, una gran obra d’art!
Al final, ja estàvem una mica cansats de la
neu, perquè ens havia fet agafar fred, i
vàrem baixar xino-xano comentant els
moments més divertits del matí, un matí
que els més petits no oblidaran pas, i, com
en totes les sortides que fem, sempre ens
en queda un record, i això fa que recordem
totes les sortides divertides i especials,
perquè cap ni una és igual que les anteriors.
Marta Bonamaisson (Premonitora)
Núria Bonamaisson (13 anys)
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El grup al cim del Puigsacalm.
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Socials
FESTA DE SANT BERNAT MENTHON,
PATRÓ DELS EXCURSIONISTES

PREMIS CONSTÀNCIA 2016

Diumenge dia 18 de juny, al matí, visita al Centre de Cultura i Natura CAN
TRONA de la Vall d’en Bas i a les 2.00 h dinar en un restaurant de la rodalia. Per a més informació i reserva de taula, truqueu als telèfons 972 69
03 99 i 972 69 03 97.

FLAMA DEL CANIGÓ
El dia 23 de juny, foc de Sant Joan. Portada de la Flama del Canigó des
d'Olot fins a Sant Esteve d’en Bas. Hi haurà coca i vi dolç.

DIES 5, 6 i 7 D’AGOST:
3.000 DE L’ESTIU
PIC DE VALLIBIERNA (3.067m) - BENASC
Hi ha temps per apuntar-se a la sortida
fins al 15 de juliol, a partir d’aquesta
data, qui s’hi vulgui afegir, s’haurà de
buscar allotjament pel seu compte.

NAIXEMENT
El 25 de març passat va néixer l’Arlet, filla d’en Marc i l’Ariadna, companya de la junta del GECA i antiga responsable de la secció de mainada.
Enhorabona família, esperem que disfruteu d’aquesta nova etapa.

PUJOLRIU, JOAN
JULIÀ, PERE
BARCONS, QUIM
SANCHEZ, PAQUI
CANAL, ANNA
JOANOLA, JOAN
BRETXA, FRANCESC
COLOMER, TERESA
PLANA, JORDI
GÜELL, JOANA
MARGUÍ, ROSA
PUIGVERT, JOSEP
SOTILLO, DOMINGO
FONT, JOAN
ROCA, LLUÍS
BERGA, JOSEP
HIDALGO, LLUÏSA
MARGUÍ, MAGDA
MUÑOZ, JORDI
PLANA, PEP
BAGÓ, JAUME
PLANAGUMÀ, CARME
TORRES, LUCI
ALBÍ, JOAN
GAMEL, CARME
NAVARRO, JULIA
NIERGA, ANTONIA
AMARGANT, CARME
ARREY, JOAN
PLANAGUMÀ, BARTO
TERCERO, TONI

CALENDARI DE MARXES i CURSES
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9 d’abril- Rams 35 MARXA POPULAR DE «BOSC DE TOSCA»
23 d’abril
40a EMBARDISSADA
30 d’abril
13a CAMINADA DELS HOSTALETS
7 de maig
38a LLETISSONADA
14 de maig 33a CAMINADA PER BATET
21 de maig 8a MARXA DE BENAVENT
28 de maig 7a MARXA DELS LLENYATAIRES
28 de maig 3a CAMES DE FERRO (42 km, 23 km i 10 km)
4 de juny
Cursa Pícnic de Sant Antoni
11 de juny
30a MARXA DEL PASSABIGUES
18 de juny 43a PUJADA A LA SALUT (3 km)
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Les Preses – Zona esportiva Bosc de Tosca
Sadernes – CEO
Els Hostalets d’en Bas
Sant Esteve d'en Bas – GECA
Olot – Batet de la Serra
Olot – Barri de Benavent
Les Preses
Sant Esteve d'en Bas
Sant Esteve d'en Bas
Santa Pau
Sant Feliu de Pallerols

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

Socials

Gínjols d’en Bas
U N CARNAVAL DE LLEGEN DA
Un any més els Gínjols d’en Bas han tornat a
presentar carrossa i comparsa als carnavals de
Lloret de Mar, Olot i Sant Joan les Fonts.
El tema d’enguany ha estat la llegenda de Sant
Jordi. La colla d’en Bas ha presentat disfresses
de dracs, cavallers de Sant Jordi, princeses i
roses sota el títol d'“Un carnaval de llegenda”,
amb més de vuitanta persones disfressades. La
carrossa que acompanyava el grup representava un castell acompanyat d’un enorme drac
articulat. Tot plegat els ha portat a quedar en
cinquena posició al Carnaval de Lloret de Mar i
a guanyar el tercer premi de comparsa al Carnaval d’Olot.
Cal dir que tot això ha estat possible gràcies a
molts mesos de feina de moltes persones que
hi ha hagut al darrere i que hi han dedicat moltíssimes hores desinteressadament: disseny i
preparació de les disfresses, del maquillatge i
del pentinat, muntatge de la carrossa, preparació de les coreografies, assajos, cerca d’espòn-

sors... i un llarg etcètera de preparatius que han
fet que finalment les rues on han participat els
Gínjols fossin un èxit.
La colla també espera participar en el Carrusel
de Primavera que tindrà lloc a Palafrugell el
diumenge dia 4 de juny, on ja participà l’any
passat amb el tema “Vint anys arrelant
il·lusions” i s’endugué el segon premi de comparsa.

El grup al carnaval de Lloret de Mar.
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A Olot, a punt per sortir a fer la desfilada.
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Xevi Collell

Gran interès pel llibre de Gaspar Hernàndez i pel fenomen d'Enric Corbera
Can Trona va acollir, el dissabte 28 de gener, la presentació del llibre de Gaspar Hernàndez: No sóc
d'aquest món. El fenomen d'Enric Corbera. Més de 100 persones es van interessar en aquest acte i
ho van fer amb molt d'entusiasme. Alguns atrets per Gaspar Hernàndez i d'altres per Enric Corbera.
La presentació fou, des d'un inici, plantejada des d'una òptica totalment objectiva i amb una mirada
periodística. Gaspar Hernàndez va viatjar dos anys amb l'Enric per tota Amèrica llatina on ell és tot
un personatge. Segons Gaspar, és el català més famós després dels jugadors –catalans– del Barça.
Enric Corbera és un personatge polèmic, defensa una manera de viure i d'entendre la medicina diferent. El públic es va mostrar molt participatiu i actiu en tot moment. Un acte que, sens dubte, consolida una oferta d'activitats de qualitat, de reflexió i debat endegades a Can Trona aquest 2017.

El meteoròleg Roger Solé explica les característiques de la meteorologia de muntanya a Can Trona
Can Trona, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas, va acollir, dissabte, la xerrada "Les Claus per entendre la meteorologia de muntanya", a càrrec de Roger Solé, meteoròleg d’Olot Televisió. A l’acte, que va ser organitzat pel GECA, el
Grup Excursionista Cultural i Alpinista de Sant Esteve d’en Bas, hi van assistir una setantena de persones. Roger Solé va
explicar quins són els factors que determinen el clima de muntanya amb l’objectiu de facilitar informació pràctica sobre el
que cal tenir en compte a l’hora d’anar a la muntanya o fer senderisme. Així va explicar les situacions adverses que es poden produir
als Pirineus, alguns factors que intervenen i condicionen el clima,
com l’òptim pluviomètric de mitja muntanya, o alguns fenòmens
atmosfèrics, com l’efecte venturi. Finalment, va facilitar eines per
diagnosticar el temps i va fer una previsió meteorològica del que
calia esperar per a aquell mes de febrer.
En la seva visita a Can Trona, Roger Solé va aprofitar per contemplarr les
exposicions que hi ha instal·lades actualment: la permanent de la Sala
Ecomuseu i la temporal de llarga durada ‘Made in la Vall d’en Bas’.
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Xerrada sobre la reconstrucció del Refugi de Sant Aniol d’Aguja (Per un refugi amb cos i ànima)
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El dia 10 de març, també a l’auditori de CAN TRONA - Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, la periodista Sònia
Tubert i l’arquitecta Marta Nonell, voluntàries dels “Amics de Sant Aniol
d’Aguja”, van fer-nos una conferència sobre l’estat de les obres del
Refugi més important i antic de l’Alta Garrotxa, el de Sant Aniol d’Aguja.
La conferència anava acompanyada d'imatges fotogràfiques, on se
seguia la trajectòria de la reconstrucció exterior del refugi.
Actualment, l’edifici està estabilitzat, i tant l’exterior com la coberta
tenen un aspecte de finalitzat, però res més lluny de la realitat. Només
vull dir-vos que tot i el gran canvi fet en aquests darrers cinc anys, tant
la part econòmica com la de material, es troba a un terç del previst, ja
que falten tots els interiors i les instal·lacions. Cal dir que gràcies a l’ajuda del voluntari hi ha hagut un gran estalvi econòmic, perquè a través
de la força humana, designada amb el nom d’helicòptering, s’han pogut
pujar més de 100 tones de material. És per això que ens esperonen que sempre que anem per aquella zona donar-los un
cop de mà pujant material apilat a l’inici del camí prop de la Casa de la Muntada, ja que sense la nostra ajuda l’avanç de
la reconstrucció seria molt més lenta.
El refugi, un cop finalitzat, comptarà amb una superfície habitable de 600 m2, la planta baixa donarà accés a la zona
comuna, amb bar i zona per a fer-hi els àpats, i la primera planta serà destinada als dormitoris i es donarà cobertura a més
de 40 excursionistes. Tindrà també una zona de refugi lliure i l’edifici annex al refugi serà destinat a les activitats del grup
dels amics de St. Aniol.
Tot i la poca afluència de públic, pels voltants de 30 persones, la xerrada va tenir un alt valor informatiu i educatiu i des
del GECA us animem a col·laborar amb ells i, si teniu inquietuds per saber més, podeu visitar la pàgina web dels Amics de
Sant Aniol d’Aguja a http://www.amicsdesantanioldaguja.cat/

muntanya
abril
Dia 14:
Santa Magdalena de Cambrils

jovent

DIVENDRES SANT
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: 8.00 hores del matí del camp de futbol de
Sant Privat d’en Bas
Telèfons: 609 943 888 i 677 318 530
Sortida conjunta amb el CEO i el Grup Excursionista
de Llagostera.
En acabar la caminada hi haurà dinar. Cal apuntars'hi.

Dia 23:
XL EMBARDISSADA. Programes a part

maig
Dia 7: XXXVIII LLETISSONADA
Programes a part

Dia 21: Puig d’Afrou – La Cellera de Ter
ITINERARI: passeig de l’Estació, can Vinyes, coll de la
Palomera, el Planot, puig d’Afrou, Becdejú Vell, La
Triassa i passeig de l'Estació
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Amics de l’entorn: Jordi Plana i Montse Puig
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
Telèfons: 972 42 18 56 i 972 69 03 99

Dia 28: CAMES DE FERRO.
Tercera edició. Programes a part

juny
Dia 11: Puigmal
ITINERARI: collada de Fontalba, Dou de Fontalba, cim
de la Solana, cim de l’Artigar, coll de l'Embut, pic de
Puigmal, el Bressol, coll del Barrut, cim de la Dou i
Fontalba.
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 6.15 hores del local social del GECA
Telèfons: 606 651 591 i 677 318 530

Dia 25: Comabona
ITINERARI: coll de la Bauma, cap del Grauer, puig de
Terres, coll de Tancalaporta, pic de Comabona, clot
de Comabona i coll de la Bauma
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS : Jordi Muñoz
SORTIDA: 6.00 hores de l'aparcament del Consum
6.15 hores del local social del GECA
Telèfons: 679 703 271 i 677 318 530
Sortida conjunta amb el CEO

juliol
Dia 2: Aplec de Falgars
Dia 22 i 23: Sortida a Andorra

muntanya
jovent
abril

abril

Diumenge 30: XIII Festa de la Mainada i
del Jovent

Diumenge 30: XIII Festa de la Mainada i del Jovent

ACTIVITAT: Cursa d’orientació a Joanetes
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8,30 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
A les 2 del migdia se celebrarà el dinar de festa en el
local annex del Pavelló de St. Esteve d’en Bas. En
aquest dinar, hi podrà assistir la família al complet.
Acabat el dinar es repartiran els obsequis als guanyadors que més sortides han participat en el darrer any
i passarem les fotos del DVD de les marxes del 2016.
En acabar la festa, es farà entrega d’una còpia del DVD
a cadascun dels assistents.

ACTIVITAT: Cursa d’orientació a Joanetes
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.30 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
A les 2 del migdia, se celebrarà el dinar de festa en
el local annex del Pavelló de St. Esteve d’en Bas.
En aquest dinar, hi podrà assistir la família al complet. Acabat el dinar, es repartiran els obsequis als
guanyadors que més sortides han participat en el
darrer any i passarem les fotos del DVD de les
marxes del 2016.
En acabar la festa, es farà entregarà d’una còpia
del DVD a cadascun dels assistents.

maig
Diumenge 7: XXXVIII LLETISSONADA
ITINERARI: Parc de l’Estació de St. Esteve d’en Bas, la
Rovira, GR-2 Joanetes – St. Miquel de Castelló, Pujant
nou, camí de la Baga dels Llancers, collet Renaut,
collet de la Grabulosa, Fageda de la Grabulosa, els
Codiners, cingles del Bronsar, la font de les Fontiques,
St. Miquel de Castelló, els Martins, pont medieval de
Can Benet, St. Esteve d'en Bas
SORTIDA: Parc de l’estació
HORARI DE TROBADA : 7,00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

juny
Diumenge 4:
Aplec de St. Aniol d’Aguja
ITINERARI: Sadernes, pont d’en Valentí, la Muntada,
gorga del Citró, molí de St. Aniol, St. Aniol d’Aguja,
Salt del Brull i tornada pel mateix camí
SORTIDA: Can Tista (part del darrera)
HORARI DE SORTIDA: 8,00 del matí
HORARI D’ARRIBADA: 18,30 del vespre
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Laura Corominas, David Fernández, Quel
Bayona
Dinarem i seguirem tots els actes de l’aplec. Un cop
hàguim cantat “El cant dels adéus” farem la baixada.
(Cal portar plats, gots i coberts).

juliol

maig
Diumenge 7: XXXVIII LLETISSONADA
Amb la mainada seguirem la meitat de la Lletissonada
ITINERARI: Coll de Bracons, avituallament 2
(esmorzar), Fageda de la Grabulosa, els Codiners,
cingles del Bronsar, la Font de les Fontiques, St.
Miquel de Castelló, els Martins, pont medieval de
Can Benet i arribada a St. Esteve d'en Bas
SORTIDA: Parc de l’estació
HORARI DE TROBADA : 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Monitors GECAmainada

juny
Diumenge 4:
Aplec de St. Aniol d’Aguja
ITINERARI: Sadernes, pont d’en Valentí, la Muntada, gorga del Citró, molí de St. Aniol, St. Aniol
d’Aguja, salt del Brull i tornada pel mateix camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORARI D’ARRIBADA: 18.30 hores
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Ester Mulí, Joan Rubió,
Anna Riera i Andrea González.
Dinarem i seguirem tots els actes de l’aplec. Un
cop hàgim cantat El cant dels adéus farem la baixada. (Cal portar plats, gots i coberts).

juliol

Dissabte 1 i diumenge 2:
Pedraforca

Dissabte 1 i diumenge 2:
Pedraforca

ITINERARI DISSABTE: Un cop hàgim descarregat el
material al Refugi Estasen ens anirem a visitar el
Refugi Grasolet.
ITINERARI DIUMENGE: Refugi Estasen, canal de Rimbau, collada del Verdet, grimpada al Pollegó superior,
Pedraforca, baixada per la tartera i arribada al Refugi
Estasen.
SORTIDA: Parc de l’estació amb autocar.
SORTIDA DISSABTE 1: 10.00 del matí
ARRIBADA DIUMENGE 2: 18.00 hores
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
Quan s’aproximin les dates, us informarem del material que cal portar i el cost de l’activitat.

ITINERARI DISSABTE: Un cop hàgim descarregat
el material al Refugi Estasen ens anirem a visitar el
Refugi Grasolet.
ITINERARI DIUMENGE: Refugi Estasen, canal de
Rimbau, collada del Verdet, grimpada al Pollegó
superior, Pedraforca, baixada per la tartera i arribada al Refugi Estasen.
SORTIDA: Parc de l’estació amb autocar.
SORTIDA DISSABTE 1: 10.00 del matí
ARRIBADA DIUMENGE 2: 18.00 hores
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
Quan s’aproximin les dates, us informarem del
material que cal portar i el cost de l’activitat.
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Sortides socials
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Coques, Fustes,
Racions, Cassoles,
Brasa i molt més...

PUIGSACALM 133

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

30

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 D’OFICINA, FOTOCOPIADORES,
FAX, PROJECTORS VíDEO, AUTOIMPRESSORES,
AUDIOVISUAL, COPISTERIA, MATERIAL ESCOLAR
I D’OFICINA, VENDA AL MAJOR I DETALL

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

RESTAURANT
BRASERIA

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES

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

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

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

entresol

Tel. i fax 972 27 21 33
17800 OLOT
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anna puigdevall
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Anàlisi / Disseny de Soft

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

S E RV E I S I N F O R M À T I C S

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Horari festius 8,30 h a 14 h

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

COMPLEMENTS
VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERIA
I TAMBÉ DE L'IROBOT ROOMBA
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 133

Con s trucci ó- Reh a b ilita ci ó
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info@ramonbarcons.com
www.ramonba rcons.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

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 133

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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