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PÒRTIC

Vaig trepitjar “Can Tista” per primera vegada l’any
2007 per assistir a una reunió informativa d’un viatge
que s’estava preparant per anar a l’Himàlaia. Himàlaia??? Jo vinc!!! M’hauria encantat, però, per motius
laborals, aquell any no va poder ser. I encara ho tinc
pendent! Però, tot arriba... això sí, aquella reunió,
d’alguna manera, em va canviar la vida. Vaig conèixer
en Pere, en Sergi, en Francesc... i aquell mateix dia ja
em van convèncer per ser monitora del GECA Mainada. Val a dir que no vaig oferir cap mena de
resistència, no m’ho vaig pensar dues vegades.
Així doncs, la meva primera etapa al GECA va ser
sobretot amb les seccions dels més petits i també
dels joves. Durant una colla d’anys, vaig descobrir i
gaudir d’excursions per la vall que per mi era territori
desconegut! Molt i molt ben acompanyada, i amb la
sort d’haver compartit matinals de diumenge amb el
nostre estimat Simó. Una etapa on també vaig descobrir grans parets d’escalada clàssica, amb en Pere,
en Josep... moments màgics i inoblidables, i algun
ensurt també, que només et
regala la muntanya.
Sempre he pensat que el punt
més fort del GECA, sense cap
mena de dubte, és la gent. La
seva capacitat d’acollida. La seva
capacitat de fer-te sentir un més.
La capacitat, per què no dir-ho,
d’estimar! D’estimar el GECA, la
gent i la muntanya. Per això, tot i
no ser de la Vall, sé que hi tinc
una família. Quan va arribar en
David, i ara també l’Àfrica, vaig
tenir la mateixa sensació. Teniu
un do per fer sentir la gent com a
casa, no el perdeu mai!

Laura Corominas
per delegació del president Sergi Plana

La Laura, amb samarreta blanca, juntament amb monitors i mainada del GECA dalt del Carlit.
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Ja fa uns quants anys que formo part d’una petita
gran família, la vostra, el GECA

La meva segona etapa al GECA arriba amb l’aplec de
Sant Quintí del 2014. Recordo que allà es movien dos
temes que han esdevingut grans, molt grans: un era
impulsar la llista per “La Vall Plural”, que lidera en
Lluís Amat i ha donat el seu fruit. L’altre, el que jo hi
he estat més activament implicada, organitzar una
cursa de muntanya, no qualsevol cursa, no, ja sabeu
de què parlo: La Cames de Ferro al Puigsacalm. L'organització de la primera edició així com la de la cursa
Vertikalm van aclaparar tot el meu temps pel GECA!
Tenim el mes de maig molt present. Un mes importantíssim per a l’entitat, on l’esforç de molts mesos,
de molta gent, i la implicació de col·laboradors i de
voluntaris, ha donat el seu fruit: la XXXIX Lletissonada amb 1.120 participants i la 4a Cames de Ferro
amb 482 participants. La primera, marxa popular de
referència indiscutible; la segona, consolidant-se i
guanyant-se un lloc entre les curses de muntanya.
Tot un èxit en majúscules!
Ara arriba segurament la meva tercera etapa al GECA.
En Sergi Plana ens va proposar a en Guillem Matilló i
a mi, la vicepresidència, per tal de compartir responsabilitats i tasques de la presidència. El vicepresident d’honor segueix sent, indiscutiblement, en
Menguis! El nostre president, en “Pòrtics” anteriors
parlava de renovació generacional, amb una junta
amb un ventall d’edats més ampli i que inclogui gent
de totes les seccions i activitats del GECA. Jo, igual
que molts de vosaltres, estic/estem aquí per aportar
el nostre granet de sorra, per seguir treballant amb
tot l’entusiasme, per mantenir els valors que han
guiat sempre l’entitat i per fer el GECA encara més
gran, si això és possible.
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Des del Puigsacalm estant...

La font del Gat

...la font, ja va
caure fa molts
anys, allà s'han
quedat, a dins del
riu, això juntament
amb uns tubs que
han quedat al
descobert donen
una imatge de
ruïna al paratge...

prova és que molta gent del poble passeja
fins a aquesta font i s'hi atura i gaudeix de
l'entorn, un entorn que sense gaires mitjans ells han recuperat i aparellat.
Aquí, l'Ajuntament hi podria haver fet
alguna cosa, perquè els bancs, els esglaons per baixar a la font, l'obra en general,
l'han fet aquests voluntaris i l'Ajuntament
no ha sigut capaç de posar-hi cap contenidor, ni cap paperera.
A l'última avinguda del riu, durant les fortes pluges d'aquesta primavera, va caure la
paret del costat dret del pont. La de l'esquerra, on hi havia originàriament la font,
ja va caure fa molts anys, allà s'han quedat,
a dins del riu, això juntament amb uns tubs
que han quedat al descobert donen una
imatge de ruïna al paratge. Aquest indret i
els voluntaris que tantes hores hi han
esmerçat per recuperar l’espai per la comunitat, no mereixen tanta desatenció.
Trobo que donar suport a accions com
aquesta ha de ser obligació de l'Ajuntament, suport i fins i tot consell urbanístic
per ajudar a arrodonir l'obra i l'entorn.
Està bé organitzar actes i esdeveniments
que donen relleu al municipi, sí, però la primera obligació d'un Ajuntament és pensar
en els seus ciutadans.
L'administració no fa cas amb el tema de
l'aigua de l'aqüífer
Repeteixo, malgrat l'abundor d'aigua, gràcies a un hivern i primavera molt plujosos,
se segueixen foradant pous a la nostra Vall.
Si no hi ha riu, no hi ha Vall.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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començament dels anys seixanta, molta
gent del poble d'en Bas, havent dinat dels
diumenges, anàvem a passar la tarda a la
vora del riu de la Dou.
Des de la font de Sant Esteve, fins al pont
de la Dou, la gent hi feia fontades, pescaven, es banyaven al riu i s'amagaven de la
calor, després, a poc a poc, quasi en grup,
tornàvem a casa per la carretera del Bosquic, la casa Blanca i el Rost.
Eren els últims cops de cua d'una societat
rural i molt local, que estava a punt de fer el
traspàs cap a una d’industrial i global.
A poc a poc, les fonts van perdre el seu
efecte aglutinador i les calors dels estius ja
no van congregar els veïns del poble sota
els arbres de ribera i amb els peus dins el
riu.
En el prat d'aquesta font, s'hi va cremar,
per ordre de l'alcalde de l'època, el burro
que havia desafiat les ridícules ordres de la
màxima autoritat local un diumenge de
festa major de començaments de la dècada
dels cinquanta, aquell fet va ser el detonant
que trenta anys més tard nosaltres, el
GECA, escollíssim com a logotip de la nostra entitat, el Burro Savi i, a partir d’aquí,
féssim fer un cap de burro i encarreguéssim
el ball del mateix nom per reprendre la tradició que avui ja és un distintiu popular i
folklòric del nostre poble.
La font del Gat, que havia tingut un gran
protagonisme en el poble d'en Bas de la
postguerra, va entrar en decadència i quasi
va desaparèixer, fins que ara fa uns mesos
uns voluntaris del poble encapçalats per al
nostre insuperable etern vicepresident, en
Menguis, van recuperar la deu i el paratge.
Aquests homes han fet una feina genial i la
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Les centrals del telèfon i el telègraf d’en Bas, can Xicu i cal Sastre
CAN XICU

T
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...Quan, als anys
cinquanta, en
aquest país va
arribar
massivament el
telèfon a les cases,
alguns hi parlaven
amb frases curtes,
com si fossin
telegrames....

6

ot i que avui es fa difícil imaginar la vida
sense un aparell anomenat mòbil, no fa
gaire temps que parlar per telèfon anava
associat a una certa privacitat i a un fil que
sortia de la paret. Si als adults d'avui els ha
tocat assumir una nova fornada d'aparells
de comunicació, la generació anterior, la
dels avis, tot just va viure la popularització
d'un invent anomenat telèfon. Quan, als
anys cinquanta, en aquest país va arribar
massivament el telèfon a les cases, alguns
hi parlaven amb frases curtes, com si fossin
telegrames. D'altres, no s'apropaven l'aparell a l'orella: parlaven a distància. I és que
la possibilitat d'atansar els qui eren lluny i
de fer possible la presència física de l'altre a
través d'un fil que transportava la seva veu,
encara generava respecte. Però, abans d’aquesta arribada massiva, el telèfon era una
eina a l’abast de molt pocs. El fet de poderse comunicar amb un altre interlocutor era
una tasca difícil i que requeria el seu temps
i la seva calma. Les centrals de telèfons van
ser les protagonistes fins als anys 50 d’aquesta tasca.
En aquest article, parlarem amb la Teresa
Berga de can Xicu i la Rosa de cal Sastre.
Ambdues van viure en una botiga on hi
havia la central de telèfon i telègraf.
Vaig entrevistar primerament la Teresa. El

seu pare va arribar a en Bas cap a l’any 1935.
En aquella època era flequer d’ofici i estava
treballant a Olot. “Es va traslladar a en Bas
perquè l’avi Salvador havia comprat tota la
casa a la família de can Xicu. La compra de
l'habitatge incloïa el negoci de la fleca i la
centraleta de telèfon. Els meus pares es van
casar l’any 36 i la mare, la Mercè de can
Pipaire, va deixar l’ofici de modista per dedicar-se al negoci”.
La centraleta de telèfons era una caixa quadrada de metre per metre amb tot de forats
numerats que anaven de l’1 al 30. A aquesta
caixa, l’acompanyaven unes set clavilles de
les quals només n’utilitzaven dues o tres,
perquè el nombre d’abonats era molt petit.
“A l’inici del negoci teníem molt pocs abonats. Aquests tenien una línia pròpia per la
qual pagaven una quota mensual de 15 pessetes i les conferències a part. L’abonat
número 1 era l’Ajuntament, el 2 en Corominas dels Hostalets, el 3 el Sr. Turró, el 4 can
Llonga dels Hostalets, el 5 can Quelet dels
Hostalets, el 6 can l’Estevot, el 7 can Valentí,
el 8 la Casa Nova, el 9 la fàbrica d’en Moret,
el 10 ca l’Estartús, l’11 la Guàrdia Civil, el 12
ca l’Emília, i el 13 can Verdaguer. Aquesta
llista d’abonats es va anar ampliant amb el
temps. La resta del poble venien aquí a trucar i només pagaven la conferència. Les conferències anaven per franges de tres minuts.
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...Aquest ofici no
permetia a cap
dels membres de
la família
descansar ni un
moment. Tant la
Teresa com el seu
germà, en
Salvador, estaven
pendents dia i nit
els 365 dies de
l’any...

...L’època de més
feina a la central
de telèfon va ser
després de la
Guerra Civil...
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Joves del poble davant l’establiment mirant un casament.
D’esquerra a dreta: Rosario Batallé, Carme de can Xulu, Pepeta de can Famada, Pilar del Prat, Maria de can Famada,
Teresa de can Ninsu, Maria del Rost, Rosaura Garcia, Paquita de can Dou, i Pilar de cal Ferrer. Al davant, un munt de
quitxalla.

(Per exemple, si parlaves quatre minuts, ja
passaves al segon tram) i cada una d’aquestes franges valia uns 75 cèntims.
Aquest ofici no permetia a cap dels membres de la família descansar ni un moment.
Tant la Teresa com el seu germà, en Salvador, estaven pendents dia i nit els 365 dies
de l’any. “Els meus pares van intentar posar
un horari de trucades fins a les 10 de la nit,
però la companyia els va posar un timbre
molt potent a l’habitació del primer pis on
dormien. Així, quan trucava alguna urgència
a altes hores de la matinada o de la nit, era
tan potent que podien sentir el telèfon.”
L’època de més feina a la central de telèfon
va ser després de la Guerra Civil: “El pare va
marxar del 36 al 39 i la mare es va fer càrrec
del negoci juntament amb una tieta que
també tenia el seu marit a la guerra".
La Teresa va espavilar-se molt aviat per
saber fer-lo funcionar, havia nascut enmig
del so de les trucades i era quelcom quotidià
per a ella: “El telèfon sonava amb un to fort
i ininterromput. Ens aixecàvem quasi sempre la mare o jo. La primera frase no podia
ser cap altra que un 'digui?' L’interlocutor
em podia demanar que li posés amb un dels
números abonats a en Bas, un d’Olot o un
de Barcelona. La nostra centraleta depenia
de la d’Olot, per tant, la trucada no es podia

passar directament. Aleshores jo posava la
clavija a la central d’Olot i demanava pel
número que l’interlocutor m’havia demanat
i a Olot em contestaven: “ja us avisaré”. Potser passaven 15 minuts abans no localitzaven la trucada. La gent, mentrestant, s’esperaven a la botiga i feien petar la xerrada o
compraven quelcom de comestibles. Una
vegada, a Olot, havien localitzat la trucada,
nosaltres fèiem passar el client en una
cabina tancada, si no era abonat. El més
divertit era que, per poder cobrar la trucada,
havíem de tornar a trucar a Olot per demanar-los els minuts que havien consumit”.
Si la trucada anava dirigida a un dels tants
abonats que hi havia, el procediment era
diferent. La Teresa posava la clavilla en el
número sol·licitat, feia rodar una maneta per
donar línia i contactava amb l’abonat i li passava la trucada.
La central només disposava d’una sola línia
pública, per tant, no podien passar dues trucades alhora: “Era el temps de la calma, ja
que, si se m’ajuntaven dues o tres conferències, i a Olot no estaven lliures, no podia fer
res. Només podia passar dues trucades, si
eren en el mateix poble o una al poble i l’altra una conferència. Només podia dir a l’interlocutor que truqués més tard o escriure
en una llista el número d’abonat i amb qui
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Les centrals del telèfon i el telègraf d’en Bas, can Xicu i cal Sastre

La botiga de comestibles de can Xicu. A la dreta, es pot veure el rètol de paret amb el nom “Teléfonos”.
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...L’establiment
també funcionava
com a telègrafs:
“la companyia
d’Olot ens trucava
i ens donava el
missatge. Teníem
uns impresos on
l’escrivíem a mà...

8

volia parlar i intentar establir comunicació
quan tingués via lliure”.
El sou que podia arribar a fer la família
durant un mes, sense cap mena de descans,
era de 650 de les antigues pessetes i a molt
estirar 800.
L’establiment també funcionava com a telègrafs: “la companyia d’Olot ens trucava i ens
donava el missatge. Teníem uns impresos on

El matrimoni Salvador Berga i Mercè Font, propietaris de
l’establiment.

l’escrivíem a mà. Un cop escrit el plegàvem i
el portàvem a casa del receptor. Normalment solien ser bones notícies o felicitacions. Normalment, els telegrames eren de
paraules justes. Per poder cobrar el servei,
comptàvem les paraules, trucàvem a Olot i
ens deien el preu”.

CURIOSITATS I ANÈCDOTES DE LA MERCÈ
—“La gent d’abans no tenia cap mirament ni
mirava mai l’hora. Era igual que sopéssim,
ells entraven a trucar i punt...”
—“Les males notícies eren de molt mal fer.
Anar a donar la notícia d’una defunció no
m’agradava gaire, però la mare m’ho feia
fer”.
—“Per les feines de recadera guanyava una
pesseta”.
—“Quan la trucada era un naixement, la
cosa canviava. Heu de pensar que, en
aquella època, no se sabia el sexe de l’infant. Imagineu-vos quan arribava a la casa
i dèieu: “Ens han trucat que ha nascut una
nena (o un nen)!!! Imagineu-vos les cares
d’alegria, o no.
—“En època de la Guàrdia Civil, s’havia de
passar diàriament el parte a Olot i, en
aquella època, hi havia en Jose. Sempre
portava un paper on posava: “Hoy no ha
habido novedades”. Automàticament, ho
transmetíem a telègrafs d’Olot.
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CAL SASTRE

...Les noies del
telèfon: la Teresa,
la Rosa, la
Carmelita o la Pilar
havien viscut les
seves anècdotes,
però les dues
famílies tenien una
cosa en comú: el
secret professional
i l’orgull que
sentien en fer
aquella feina...

CURIOSITATS I ANÈCDOTES DE LA ROSA
—“Bones tardes, Sant Esteve, saps si hi ha
bestiar nou? Què vol dir senyor?” Li vaig
contestar. “Que si hi ha pepes?” Vaig

Central com la que hi havia a en Bas.

enrojolar-me i li vaig contestar que no les
tractés així, que era de mala educació”.
—“Una vegada va venir a la cabina a trucar
un senyor del poble. Sentia que cada
vegada parlava més fort. Vaig acostarm’hi a veure què li passava. La part de
l’orella la tenia a la boca i a l’inrevés.”
—“Buscar un telèfon al llistín era tan complicat que a casa ens vam fer una llibreta
amb els telèfons més sol·licitats: sanatori,
hospitals, estació de Renfe, aeroport, la
guàrdia civil...., així agilitzàvem la trucada.”
—“El gener o febrer de cada any venia,
durant 8 dies, una encarregada de la
telefònica d’Olot a fer inspeccions a totes
les centraletes de la comarca. Era molt
professional i exigent i ens deia que
teníem el client mal acostumat. Quan ens
demanaven per un abonat, nosaltres ja en
sabíem el número, no calia que ens el
diguessin...”
—“Quan començava a festejar, en un control
de la Guàrdia Civil van parar el que ara és
el meu home. Ell odiava els controls i jo
sempre li deia que es donés a conèixer.
Així que aquell dia li van preguntar:
“¿Dónde va usted?” “A Sant Esteve d’en
Bas” “¿Qué asunto tiene allí?” “Voy a ver
a mi novia, la chica del teléfono.” “Pase
usted, por favor.”
Les noies del telèfon: la Teresa, la Rosa, la
Carmelita o la Pilar havien viscut les seves
anècdotes, però les dues famílies tenien
una cosa en comú: el secret professional i
l’orgull que sentien en fer aquella feina. A
vegades reien molt, d’altres ho haurien
engegat tot a dida, però era el seu ofici. Un
ofici en el qual van conèixer molta gent i van
aprendre el que era l'empatia amb els
clients.
Eren les noies del telèfon d’en Bas.

Alícia Caritg

PUIGSACALM 138

...“Bones tardes,
Sant Esteve, saps
si hi ha bestiar
nou? Què vol dir
senyor?" Li vaig
contestar. "Que si
hi ha pepes?"...

La família de cal Sastre va agafar la central
de telèfons entre el 1972 i 1973. En aquell
moment estava ubicada a ca l’Amàlia. Van
començar amb 25-30 abonats i van arribar,
de mica en mica, al centenar. La Carmelita,
la Rosa i la Pilar van créixer entre els fils
de cosir i els fils del telèfon.
Amb la Rosa parlarem dels canvis de la
centraleta, de les millores en les comunicacions i d’algunes de les anècdotes que
recorda.
“La centraleta tenia forma rectangular i el
pare l’anomenava el piano. La meva germana Carmelita era la que s’hi estava més, i
com que fèiem de 8 a 20 hores de dilluns a
diumenge, l’altra germana, la mare i jo la
rellevàvem a estones.
Nosaltres vam començar amb 25-30 abonats, però aviat vam arribar al centenar. Això
va implicar una millora en la centraleta, ja
que ens van instal·lar el semiautomàtic; és a
dir, ja no depeníem d’Olot i passàvem nosaltres directament les trucades. En aquell
moment vam arribar a tenir 2 línies directes
a Girona, 1 a Barcelona i 3 de pròpies.”
A la Vall, hi havia molta indústria i això implicava que moltes vegades les línies quedessin saturades. La solució era demanar reforç
a Sant Feliu o les Preses d’aquesta manera:
“Nena, com ho tens per marcar-me un
número? Estic plena.” La interlocutora de la
centraleta de les Preses o les Planes l’ajudava o li contestava: “T’aviso quan estigui
lliure.”
La Rosa també ens explica que tenien una
alarma per les trucades d’urgència, a la nit, i
el funcionament del telègraf.
“El que us ha explicat la Teresa és ben cert,
sobre el timbre que ens van instal·lar per
sentir les trucades. Nosaltres vam haver de
demanar que baixessin el volum, perquè el
sentia mig carrer i el telègraf ens funcionava
de la mateixa manera que els de can Xicu:
Olot ens trucava per telèfon per dictar-nos el
missatge que nosaltres transcrivíem en un
full de color groc que ens enviaven des de la
central de Girona. Els missatges solien ser
curts i clars. Nosaltres doblegàvem el paper
dues vegades i l’anàvem a portar al client.”
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El mas la Coromina de Joanetes, abans i ara

L’any 1964 Menció Puigdemont, juntament amb el seu pare, comprà el mas la Coromina de Joanetes.
Aquest mas, d’orígens medievals, es troba situat als peus de la serra de Llancers, pràcticament a la capçalera de la petita vall de Joanetes. La família Puigdemont procedia del Cabrerès i buscaven una finca al pla
per a la seva explotació de bestiar. Van començar amb dues vaques i en aquella època les munyien a mà.

...Durant els anys
vuitanta, es va
passar de munyir a
mà a utilitzar el
sistema de munyir
directe...
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...De les quatrecentes vaques que
hi ha a la
Coromina, se’n
munyen
aproximadament
la meitat,...
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De mica en mica, la granja va anar creixent
fins que actualment tenen més de quatrecentes vaques i produeixen set mil cinc-cents
litres de llet al dia. Al capdavant de l’empresa
hi ha l’Albert Puigdemont, fill d’en Menció, i
la seva dona, la Isabel Castanyer, els quals
recentment han diversificat el negoci fent
visites guiades a les instal·lacions de l’explotació ramadera.
El mes de març d’enguany, la Coromina va
obtenir un dels premis PITA 2017 (premis a la
innovació i tecnologia alimentària que atorga
la Generalitat) gràcies a la transformació de
la granja endegada pels seus propietaris.

DIFERENTS SISTEMES DE MUNYIR
Un dels canvis més importants que ha patit
l’explotació de la Coromina al llarg d’aquests
cinquanta-quatre anys ha estat en els sistemes de munyir, que han passat a ser cada
vegada més eficaços. Durant els anys vuitanta, es va passar de munyir a mà a utilitzar
el sistema de munyir directe. En aquesta
època, es va construir també la primera nau
per a les vaques. Entre els anys vuitanta-cinc
i noranta es passà al sistema de sala de munyir. L’any 1994, amb l’arribada de l’Albert
Puigdemont al negoci, es va ampliar la nau
de les vaques i van fer una sala de munyir
nova.
Actualment s’utilitza ja una altra sala de munyir, que es va estrenar fa dos anys i és totalment informatitzada; hi ha un control total de
la qualitat de la llet i també de la salut de les
vaques a través d’un xip que porta incorporat
cada una d’elles. De les quatre-centes vaques

que hi ha a la Coromina, se’n munyen aproximadament la meitat, actualment unes duescentes vint (les altres estan en període de
repòs o de creixement). Cada dia totes aquestes vaques passen tres vegades per la sala de
munyir, i acaben produint uns trenta-sis litres
de llet per dia cada una.

LA MARCA ATO
Un punt d’inflexió clau en aquesta explotació de la Vall d’en Bas va tenir lloc l’any
2007 quan el mas la Coromina, junt amb sis
granges més de diferents indrets de Catalunya, van comprar la marca ATO. Des de llavors, tota la llet produïda en aquesta granja
és la llet ATO Natura, llet amb traçabilitat
total, ja que es registren tots els processos,
des del camp on es produeixen els farratges
que mengen les seves vaques fins al bric,
on, amb el número de lot, saben de quina
granja és originària la llet.

La sala de munyir.
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...A la Coromina,
es produeixen
setanta milions
de litres de llet
cada any...
Una sitja abans i després de l’adequació.

AUTOSUFICIÈNCIA

...Actualment hi ha
sis persones
treballant sempre
a la Coromina:
l’Albert i la Isabel i
quatre persones
contractades...

A mesura que el negoci s’ha anat fent gran,
ha augmentat també el nombre de treballadors de la finca. Durant els anys 70 i 80,
només hi havia la família Puigdemont.
Actualment, hi ha sis persones treballant
sempre a la Coromina: l’Albert i la Isabel i
quatre persones contractades. Cal dir que a
més subcontracten moltes feines de camp.
De fet ells mateixos cultiven els seus farratges: a l’hivern, sembren el cereal d’hivern (ray
grass i triticale), que el recullen durant els
mesos d’abril i maig. Utilitzen els mateixos
purins de les vaques per adobar els camps i
sembrar-hi el cereal d’estiu (blat de moro),
que se sembra pel maig i es recull al setembre.
Per tant són autosuficients: amb els purins
generats per les vaques adoben els camps, i
amb els farratges dels camps alimenten les
vaques. Tot el farratge és de proximitat, i prové
de les cent deu hectàrees de terreny que

Aula didàctica abans i després de les reformes.

tenen conreat al voltant de la finca, això ajuda
a abaratir el cost de producció.
Per a treure els fems de les granges, compten
amb un sistema automàtic de neteja que
consta d’una pala que es posa en funcionament cada dues o tres hores, d’aquesta
manera les granges es netegen i es van recollint els fems per a poder adobar els camps.
El farratge s’emmagatzema en sitges, tapat
en plàstics, fet que produeix una reacció de
fermentació i s’obté aliment per a les vaques
que dura tot un any.
Amb els seus propis cultius, a la Coromina
alimenten diàriament les seves quatre-centes vaques. Cal tenir en compte que cada una
menja uns quaranta-cinc quilos de farratge al
dia, que calculat en matèria seca són uns
vint-i-un o vint-i-dos quilos.
Per mantenir sempre el mateix gust de la llet,
s’intenta que al llarg de l’any l’aliment de les
vaques no variï; es va variant el farratge, però
molt gradualment, de manera que es manté
així el mateix gust de la llet al llarg de tot l’any.

QUALITAT
El que s’ha buscat sempre des de la granja la
Coromina és una diferenciació de qualitat, i
el 2014 van obtenir la certificació de benestar
animal “European Welfare Quality”.
Hi una part burocràtica important, en què cal
que quedi tot registrat: els dies que se sembra, que es recull, que s’emmagatzema i els
dies que mengen les vaques. I a partir del
número de lot del brick, a part de saber-se de
quina granja prové la llet, s’obté també tota
aquesta informació.
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El mas la Coromina de Joanetes, abans i ara

El mas la Coromina en l’actualitat.

...Per mantenir
sempre el mateix
gust de la llet,
s’intenta que al
llarg de l’any
l’aliment de les
vaques no variï...

Les granges ATO Natura estan certificades
per AENOR amb benestar animal, segons la
norma del Welfare Quality Europea. Aquest
model pioner a Europa té en compte diferents paràmetres agrupats en quatre principis bàsics: bona alimentació, bon allotjament, bon estat de salut i comportament
apropiat per a les necessitats de l’espècie. A
partir d’una mostra d’individus de la granja, i
tenint en compte criteris prèviament definits
i estandarditzats, s’analitza com es troben
realment els animals, més enllà de les condicions en les quals s’allotgen.

EL CENTRE DE VISITANTS

PUIGSACALM 138

...La innovació més
important del mas
la Coromina ha
estat el centre
de visitants,
inaugurat ara fa
un any,...
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La innovació més important del mas la Coromina ha estat el centre de visitants, inaugurat ara fa un any, el juny del 2017. De fet les
visites guiades ja havien començat fa aproximadament tres anys, i de forma totalment
casual, quan el centre de visitants ni tan sols
era un projecte. Començaren a fer alguna
visita guiada per la demanda de la gent i, a
més, va coincidir amb el fet que ATO va voler
fer jornades de portes obertes perquè es
poguessin visitar les seves granges. La reacció dels visitants va ser tan positiva que van
decidir fer un projecte per adequar les instal·lacions a les visites guiades, la qual cosa
fou duta a terme per l’empresa Culturània,
que s’encarregà de coordinar un equip interdisciplinari on han participat arquitectes,
enginyers, pedagogs, dissenyadors, etc.
El projecte va incloure canvis i modificacions
a les instal·lacions de la Coromina per adequar-les a tot tipus de visites, tenint en
compte també les barreres arquitectòniques.

Es reben diferents grups i famílies durant els
caps de setmana i escoles i instituts durant la
setmana. En tot el 2017 van passar per la
Coromina més de sis mil persones. Es fa un
guiatge per a totes les instal·lacions (granges, camps, sala de munyir...) i s’acaba a
l’aula didàctica. Finalment, hi ha una degustació de iogurt i formatge elaborats a partir
de llet de les vaques de la Coromina. Cal dir
també que s’ha adequat l’antiga cabanya de
la masia per instal·lar-hi una botiga. Per a les
escoles, hi ha uns dossiers adequats a cada
nivell educatiu, des de cicle inicial fins a batxillerat. Per tal de dur a terme aquest sistema
innovador de visites, la Isabel i l’Albert es van
haver de formar, i són ells mateixos els encarregats de dur-les a terme. I per tant, a part de
fer d’agrònoms, ramaders, veterinaris i economistes, actualment fan també de mestres.
Han assistit a la Coromina diversos propietaris de granges per tal de dur a terme projectes semblants a les seves instal·lacions i d’aquesta manera diversificar el negoci. De
moment, de les set granges ATO només una
altra, a part de la Coromina, realitza també
visites guiades, el mas Bes de Salitja.

ASSOCIACIONS I CERTIFICACIONS
TURÍSTIQUES
Actualment ja són quatre les associacions de
les quals forma part mas la Coromina, des de
l’inici de l’activitat de les visites guiades han
tingut molt clar que havien de col·laborar
amb les associacions turístiques del territori
per ajudar a promocionar-lo conjuntament.
L'Associació de Comerç Turisme i Activitats
de la Vall d’en Bas, Turisme Garrotxa i l’Asso-
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Passadís d’entrada, en el moment de les obres i ara.

...La vida d’una
vaca de granja pot
arribar màxim als
dotze, tretze o
catorze anys,...

AGRAÏMENTS:

Albert Puigdemont
i Isabel Castanyer

EL CICLE VITAL DE LES VAQUES I
ALTRES CURIOSITATS
Totes les vaques de la Coromina pertanyen a
la raça frisona-holstein, de fet, aquesta raça,
molt productora de llet, predomina a la majoria de ramaderies d’Europa.
En aquesta granja, les vaques es troben
separades per edats. Dels zero als dos anys,
encara no han criat i, per tant, no poden ser
munyides, són les que es troben en període
de creixement. Al cap de quinze mesos, aproximadament, les vaques ja són adultes i
estan preparades per ser inseminades. A la
Coromina, s’insemina les vaques sempre de
forma artificial, de fet no hi ha toros a la
granja, i quan neix un vedell mascle es trasllada a una granja d’engreix.
L’embaràs de les vaques dura nou mesos,
igual que en l’espècie humana, i al cap de
dos anys la majoria de vaques ja donen a
llum i són mares per primera vegada. En
aquest moment ja estan preparades per ser
munyides. Abans que passin dotze hores des
del naixement, ja se separa la cria de la mare,
s’alleten les cries artificialment, ja que la
mare ha d’anar tres cops al dia a la sala de
munyir i això suposaria un estrès per al
vedell. En canvi, si se les separa ja acabades
de néixer, no hi ha hagut temps d’haver creat
cap vincle i no els crea cap estrès. Per tant,
un cop separades de la mare, des de la Coro-

mina es porta el control de lactància de les
cries, que durant els primers dies es troben
separades de les altres per dur a terme
també la cura del cordó umbilical. En néixer,
una vaca pesa de trenta-vuit a quaranta quilos i al cap de dues hores ja camina. A l’edat
adulta poden arribar a pesar entre set-cents i
sent-cents cinquanta quilos, i els mascles
poden arribar a pesar una tona.
Durant els primers set dies de vida, es donen
d’alta les vaques al Departament d’Agricultura, i se’ls posa un xip a l’orella on es va
registrant tota la seva informació: vacunacions, tractament, dia del naixement, dia de
la inseminació, informació del pare de qui
s’ha inseminat...
Les vaques viuen set o vuit anys a la granja
de llet, i al llarg d’aquest temps són mares
entre cinc i sis vegades i el més habitual és
tenir una cria cada vegada. Les vaques d’entre dos i vuit anys són les que estan preparades per ser munyides, abans de donar a llum
descansen durant un període de dos mesos,
així tenen temps de refer el braguer per a la
pròxima lactació. Aquestes vaques (que
estan en període de repòs) juntament amb
les que tenen de zero a dos anys (que estan
en període de creixement) són les que no són
munyides, i són aproximadament la meitat
de les quatre-centes vaques que hi ha a la
Coromina.

CONTACTE
Mas la Coromina es pot visitar durant quasi
tot l’any, es pot consultar la disponibilitat de
dates i horaris de visites a la seva web
www.maslacoromina.cat

Laia Martí i Buxó
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...Totes les vaques
de la Coromina
pertanyen a la raça
frisona-holstein,
de fet, tota la
ramaderia de llet
d’Europa utilitza
aquesta raça,...

ciació Visita granges, els aporten visibilitat i
es donen suport entre els socis tot creant
sinergies per atendre bé el visitant de la
zona. El passat 2017 es van certificar amb el
segell de Destí de Turisme familiar de
Turisme Catalunya, i es van acreditar amb la
Carta Europea de Turisme sostenible.
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El personatge: EN JOAN COMPTE REIXACH
En Joan va néixer a en Bas, a can Sabas, al carrer d'Olot, el
27 de setembre de 1930. Des que es va casar, viu a can
Taban dels Hostalets, al carrer de Vic.

...vaig començar a
anar a escola amb
les monges. Em
feien tanta por,
que sempre
plorava...

Parli’ns de la seva infància a en Bas, de
quan anava a l’escola.
Quan tenia 2 anys, vaig començar a anar
a escola amb les monges. Em feien tanta
por, que sempre plorava, i llavors, a casa,
em van fer anar amb el senyor Bagué, a
l’estudi de baix. Que, per cert, més endavant va ser afusellat perquè era dels
rojos. Després d’en Bagué, vam tenir el
senyor Tornabell, fins als 14 anys. En
aquella època no hi havia cap casa al voltant de l’escola.
Durant els anys que vostè anava a escola,
va esclatar la guerra. Quins records en té?
Abans d’esclatar la guerra, feien votacions a l’estudi de baix i la gent es barallava. Tinc el record d’unes dones estirant-se els cabells. Recordo també que,
durant la guerra, van matar el del Serrat
de la Pinya. Va ser a l’alçada de Tarrús, a
la carretera dels Hostalets. Van matar
també l’amo de la Batllia, que era de Barcelona i era del comitè d’en Bas.
Quan va començar a treballar?
Quan anava a l’escola, ja feia d’ajudant de
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...a partir dels 14
anys vaig
començar a fer
d’aprenent amb en
Ramon Barcons.
Vaig estar-hi cinc
anys sense cobrar
ni cinc...
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En Joan, el de baix a la dreta, quan anava a les monges.

barber amb en Joan Sabater i a partir dels
14 anys vaig començar a fer d’aprenent amb
en Ramon Barcons. Vaig estar-hi cinc anys
sense cobrar ni cinc. Però sempre que anàvem a fora, em pagava el dinar. De fet, per
fer d’aprenent, a Olot, feien pagar, i ell em
va dir que no em faria pagar res, però que
tampoc em donaria res.
Anàvem a molts llocs a pintar, el més lluny
a Sant Jaume de Llierca; i ens hi estàvem
tota la setmana. També havíem anat molt a
pintar a la Salut.
Als vint anys, vaig plegar i vaig anar a Olot
a treballar amb en Gelis, que era també una
empresa de pintura. Vam anar a pintar a
moltes esglésies: Sant Feliu, Sant Miquel
de Pineda, Sant Miquel de Campmajor, Tortellà, Joanets, els Escolapis d’Olot, Sant
Esteve, el Tura, el Carme...

Com es desplaçava?
Al principi, en bicicleta a tot arreu, després
vaig tenir una Mobilette, però havia de
pujar la Solfa pedalant i me la vaig vendre i
em vaig comprar una Guzzi. Llavors, quan
em vaig treure el carnet de conduir, em vaig
comprar un 600, això era quan ja estava
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casat. El 600 em va durar vint anys, després
em vaig comprar un Peugeot que em va
durar vint anys més. Ara jo no condueixo.
No m’he renovat el carnet perquè no estic
gaire bé de la vista.

...Recordo molt la
festa major. Feien
ball al Casino. Una
colla de jovent
érem de la
comissió i en un
determinat
moment no ens
vam entendre amb
el Casino...

Quins records té de la seva joventut a en
Bas?
Recordo molt la festa major. Feien ball al
Casino. Una colla de jovent érem de la
comissió i en un determinat moment no ens
vam entendre amb el Casino. Llavors vam
llogar can Bora per posar-hi un envelat.
Fins i tot van venir-hi els músics de l’orquestra de Sant Feliu, que tocaven al
Casino, perquè allà no hi anava ningú. L’envelat de la festa major va anar canviant de
lloc al llarg dels anys: a l’era de Vilamala, a
l’era de can Bora i a l’era de ca l’Amàlia,
també l’havien posat a davant del col·legi.
Sempre venia a tocar l’orquestra de Sant
Feliu. En Piqués havia fet arreglar una furgoneta allà, al Molí del Piqués, era una
rubia i hi van fer posar unes fustes. Va quedar com un autocar petit i hi portava l’orquestra de Sant Feliu. En Ton dels Burros
era qui es cuidava de llogar l’orquestra. Era
molt típic, entre la gent d’en Bas, de dir
aquesta frase: “Tant com en Ton sigui viu,

En Joan i la seva mare Mercè.

vindrà l’orquestra de Sant Feliu; i quan en
Ton sigui mort, vindrà la d’Olot”.
També recordo algunes bestieses que
havíem fet el jovent. Un any, per Nadal,
quatre o cinc amics vam agafar un carro de
can Toi, havíem begut una mica i havia
nevat, i hi havia ben bé un parell de pams
de neu. Vam portar el carro cap al pont del
Rost i el vam deixar anar a la carretera. Un
dels meus amics el va estimbar cap al camp
de baix. Va venir un guàrdia civil que ens va
sentir i va tirar un parell de trets. El carro va
quedar aixafat. Un altre dels meus companys va caure a la via del tren però, com

En Joan i els companys d’en Bas a l’estudi de Baix amb el senyor Tornabell.
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...També recordo
algunes bestieses
que havíem fet el
jovent. Un any, per
Nadal, quatre o
cinc amics vam
agafar un carro de
can Toi...
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El personatge: EN JOAN COMPTE REIXACH

...Recordo que vam
embarcar a
Barcelona un
divendres a les set
de la tarda i vam
arribar el
diumenge a les set
del matí a
Melilla...

PUIGSACALM 138

...A les nits,
havíem de dormir
a fora perquè a
dins era ple de
xinxes. ...
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que vam marxar corrents un per aquí, l’altre
per allà, no ens en vam ni adonar. Vam anar
corrents a can Valentí, el guàrdia civil va
entrar, però hi havia tanta gent que va marxar. Tot i això l’endemà, en Mon Sopa ens
va venir a buscar, casa per casa, i ens va fer
anar al cuartel. Hi havia un guàrdia civil que
ens va dir: “Porque es Navidad, que si no
os pegaría un par de hostias”. Ens van fer
anar a buscar el carro i portar-lo a arreglar
al carreter i al ferrer. I pagar! Entre tots vam
haver de pagar dues-centes o tres-centes
pessetes.

I no va anar a fer la mili?
Sí, vaig anar a Melilla. Recordo que vam
arribar-hi el dia que beneïen les palmes.
Vaig estar-hi setze o disset mesos. Tenia 21
anys fets i abans dels 23 vaig tornar.
Recordo que vam embarcar a Barcelona un
divendres a les set de la tarda i vam arribar
el diumenge a les set del matí a Melilla.
Vam anar-hi directament, sense fer escala
enlloc. Durant la segona nit, hi va haver
molt mala mar, tothom es va marejar i
molta gent vomitava. Les onades passaven
per sobre la coberta i vam quedar tots ben
molls. El vaixell feia una pudor quan vam
arribar a Melilla... Jo vaig estar 15 dies
marejat! En un principi m’havia posat a
baix, a la bodega, però em vaig marejar tant
que vaig pujar a coberta.
Érem 1.300 en total que anàvem a diferents
cuartels i en arribar a Melilla ens anaven
distribuint. Jo anava al 32 d’artilleria.
Jo tenia un amic d’Olot, en Lluís Isamat, que
estava d’alferes al cuartel 64 (hi va anar de
voluntari) i va venir-nos a esperar, als catalans, al port de Melilla. Érem molt amics, jo
havia anat moltes vegades a pintar a casa
seva.

En Joan, el tercer per la dreta, amb els seus amics a l’estudi de Baix.

Al cuartel no hi solia sopar gaire, jo. Acostumava anar a Melilla a un lloc que es deia
el “Mantelete”, era un carrer amb diversos
bars.
A les nits, havíem de dormir a fora perquè a
dins era ple de xinxes. Trèiem el matalàs de
palla i una manta i així dormíem bé.
Una vegada vam anar a un campament al
desert, recordo que de dia estàvem a més
de quaranta graus, i, a la nit, havíem de
dormir amb mantes, del fred que feia!

Expliqui’ns algunes anècdotes de la
mili...
A la nit, ens posaven a vigilar un camp que
ja era segat perquè no vinguessin a robar la
palla, però el que fèiem era posar-nos a
dormir allà a la palla, sense vigilar.
Durant la mili vaig fer sempre de pintor, em
feien pintar les cases dels oficials del cuartel... i a vegades em convidaven a dinar a
casa d’algun d’ells. Un tenia dues o tres
minyones i ens feien uns dinars!
En Joan al parc de Melilla on va fer la mili l’any 1952.
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vint-i-vuit anys
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Coromina dels
Hostalets....
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i, de fet, encara
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perruqueria a baix
de casa...
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En Joan i la Leonor davant de casa seva, als Hostalets, al carrer de Vic.

En tot aquest temps que va estar a la mili,
va venir alguna vegada de permís?
Vaig venir només una vegada de permís;
era el mes de febrer i hi havia una gelada!
Vaig agafar un refredat que, dels quaranta
dies que teníem de permís, me’n vaig passar quinze al llit!
Per poder venir, hi vaig estar cinc dies i per
tornar tres! Vam venir en vaixell de Melilla a
Màlaga, que hi vam estar deu hores! Llavors vam esperar tot el dia per agafar el
tren. Vam estar al tren tota la nit i tot l’endemà fins que vam arribar a Còrdova, vam
voltar tot el dia per Còrdova i a la nit vam
agafar un tren cap a València. Vam esperar
tot el dia a València i llavors vam anar en
tren de València a Barcelona i de Barcelona
a Girona. El més curiós és que anàvem amb
llista d’embarcament, sense haver de
pagar. I vaig haver de pagar per anar de
Girona a en Bas. En Creus, em va fer pagar
doble, i això que érem molt amics!

I en acabar la mili, on va anar a treballar?
Va ser quan vaig anar a treballar amb en
Gelis, a Olot, i llavors en Ramon de ca la
Fustera i jo ens vam parar pel nostre
compte. Vam estar treballant junts dos o
tres anys, després ens vam separar i vaig
treballar uns mesos pel meu compte. Finalment, vaig estar treballant en una altra
empresa, a Esca, fins als cinquanta-quatre
anys.

Quan es va casar?
Em vaig casar als vint-i-vuit anys amb la
Leonor Coromina dels Hostalets. Des de
llavors que visc als Hostalets. D’això ja fa
seixanta anys, i la meva filla en té cinquanta-vuit. La meva dona feia de perruquera i, de fet, encara tenim la perruqueria a baix de casa. Per cert, també tenim
una neta que ja té vint-i-vuit anys!
Ara que està jubilat i té temps, a què es
dedica? Quines aficions té?
Abans havia pintat quadres, però ara ja
no en pinto. Una afició que tinc ara és
anar a passejar en bicicleta. Normalment
vaig a fer una volta fins a en Bas.
Laia Martí

RECOMANI’NS
U N COLOR: El blanc
U NA CA NÇÓ: Violetas Imperiales, d’en Luis
Mariano
U N LLI BRE: La història sagrada
U NA PE L·LÍCUL A: Cumbres borrascosas
U N PROGRAMA DE TE LEVISIÓ: Les notícies
U N MOMENT INOBLI DABLE: El meu casament
U N LLOC PE R VIU RE: En Bas
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La Punta Alta de Comalesbienes, 3.014 m
EL TRES MIL DE L’ESTIU

E
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anirem a prop de
la Vall de Boí.
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muntanyes són
verticals i els
desnivells
considerables,...
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nguany tornem a Catalunya per a pujar el
tres mil de l’estiu. Aquesta vegada anirem a
prop de la Vall de Boí.
Aquí les muntanyes són verticals i els desnivells considerables, ben a prop hi tenim
els set tres mils de la zona de Boí. No són
dels més alts, però tots tenen una certa
dificultat i prou categoria.
Aquests set tres mils són: el grup dels quatre Beciberris, nord 3.014 m, sud 3.030 m i
el del mig, que té dues puntes, la nord
3.002 m i la sud 3.003 m, el Comaloformo
3.033 m, la punta Celestin Passet 3.002 m i
la punta Alta de Comalesbienes 3.014 m.
Nosaltres anirem a aquest últim cim, de fet,
és el que està més allunyat de tots i l’únic
que està a l’esquerra orogràfica del pantà
de Cavallers.
Però abans d’endinsar-nos en el món de la
verticalitat, recordem que la Vall de Boí és
més coneguda per les seves esglésies i el
seu art romànic que no pas per les seves
muntanyes.
Aquí, a començaments del segle passat,
concretament l’any 1907, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), hi va realitzar la famosa
missió, Arqueologicojurídica a la ratlla
d'Aragó, amb la missió de protegir el patri-

moni artístic del Pirineu Català.
Comandats per Puig i Cadafalch, Guillem
Marià, Josep Gudiol, Josep M. Goday i Adolf
Mas, van fer una feina d’investigació i catalogació que va permetre, uns anys més
tard, portar les pintures murals de les
seves esglésies al Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC), on són encara avui.
Altres accions d’aquest tipus, realitzades
per intel·lectuals i autoritats catalanes, va
permetre salvar moltes obres d’art de les
parròquies del Pirineu i també de l’alt
Aragó, com és ara Sixena, i ara hem de
veure que ens les reclamen com si les
haguéssim robat. Sense la sensibilitat catalana, simplement no hi hauria pintures, ni
verges, ni cristos.
Dèiem, doncs, que anàvem a la Punta Alta de
Comalesbienes. Sí, hi anirem des del refugi
Ventosa i Calvell, propietat del Centre Excursionista de Catalunya i ubicat dins el Parc
Nacional d’Aigüestortes, que es troba al costat de l’estany Negre, a 2.220 m.
Aquest refugi té una història curiosa, ja
que el seu origen és absolutament privat.
A continuació, transcric dos paràgrafs
extrets del web del CEC que explica la
història d’aquest refugi.
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Refugi Ventosa i Calvell.

...el Centre
Excursionista de
Catalunya va
decidir celebrar el
centenari de
l'entitat amb la
construcció del
nou refugi
J. Ventosa
i Calvell...

HISTÒRIA
La història del refugi Ventosa ve de lluny,
la primera construcció es va realitzar en
l'any 1942 pel mateix constructor que es
va ocupar també dels refugis de l'estany
Llong i del J.M. Blanc.
Per a algú amb diners i sensibilitat per la
muntanya, tenir una casa en un lloc com
aquest va haver de ser un caprici ..., potser
un somni, ... un somni que Joan Ventosa i
Calvell, polític català, va acabar fent realitat.
Al principi, al refugi se'l coneixia com l'Estany Negre, a partir de l'any 1954 això va
canviar.
Joan Ventosa i Calvell va voler celebrar el
seu 50 aniversari com a soci del Centre
Excursionista de Catalunya cedint-li l'ús
de l'edifici com a refugi de muntanya.
El Centre Excursionista de Catalunya, en
agraïment, va decidir posar el nom del seu
soci benefactor al refugi.
La vella cabana va ser testimoni de les primeres escalades i ascensions importants
de la zona, alhora que suposava un
excel·lent abric per als pastors que històricament sempre van portar els seus ramats
d'ovelles i vaques a pasturar en les escasses praderies flanquejades per blocs de
granit.
Gent de Boí i Erill la Vall van ser els encarregats de fer les funcions de guarda quan
se'ls requeria o deixar la clau per a la utilització del refugi.

El 1976 el Centre Excursionista de Catalunya va decidir celebrar el centenari de
l'entitat amb la construcció del nou refugi
J.Ventosa i Calvell. En aquest mateix any,
es van acabar els plànols i el 21 de juliol
es va signar el contracte per a la demolició
de l'antic refugi que va tenir lloc entre
agost i setembre.
Entre els anys 1977, 1978 i 1979 es van
realitzar tots els treballs de construcció i
adequació del camí perquè aquest fos
transitable amb mules, un treball enorme
que va comptar amb la col·laboració d'un
bon grapat de voluntaris. Per fi el 3 de
novembre de 1979 es va inaugurar el nou
refugi J. Ventosa i Calvell per a ús i gaudi
de tots els muntanyencs.

UN PAS A LA MODERNITAT
Amb els anys, la vella cabana es va anar
deteriorant fins al punt de fer perillosa
l'entrada.
Als peus del refugi.
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La Punta Alta de Comalesbienes, 3.014 m

Estany de la Roca.
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abans per a fer-hi
nit, des de la presa
de Cavallers, la
pleta del riu Malo i
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de l’estany
Negre,...
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A aquest refugi, hi arribarem el dia abans
per a fer-hi nit, des de la presa de Cavallers,
la pleta del riu Malo i la sortida d’aigües de
l’estany Negre, tot i que alguns companys
del GECA hauran dormit a la vall i s’hauran
de llevar més aviat per ajuntar-se amb
nosaltres i fer plegats el camí cap al nostre
objectiu.
Des del Ventosa i Calvell, començarem
caminant cap avall, perdrem alçada i enfila-

Estanys de Comalesbienes.

rem cap als estanys de Colieto 2.185 m. A
no massa distància, podrem admirar les
esveltes i redreçades agulles de Travessany, un lloc que coneixem molt bé d’èpoques en què l’escalada ens menava a
indrets allunyats i verticals. Després trobarem un altre estany, el de la Roca 2.395 m,
i a partir d’aquí ens encararem cap a una
conca anomenada de la Raconada i, enmig
de grans blocs, haurem de buscar un pas a
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La Punta Alta al fons, des de Comalesbienes.

2.770 m per a guanyar el llom. Des de l’estany, el pendent primer no és molt fort,
però, a mida que anem avançant cap al pas,
es va tornant dret i incòmode d’avançar, és
la típica tartera pirinenca. Quan serem dalt
d’aquest pas, portarem aproximadament
unes dues hores i tres quarts (2.45 h) i ara,
per un llom dret i inestable, en 45-50
minuts més, serem dalt del nostre objectiu,
la Punta Alta de 3.014 m.
Una vegada fetes les fotos de rigor no ens
podrem encantar gaire, ja que encara ens
quedarà molta feina per fer. En 20 minuts

...el desnivell és
senzillament
fortíssim, des de
tres mil a mil vuitcents i, per acabarho d’adobar, és un
itinerari del qual
no se’n pot dir ni
camí,...

serem al pic veí de Comalesbienes 2.993 m,
un quasi tres mil ben bonic i, a partir d’aquí, començarem la fortíssima davallada
cap a la presa de Cavallers a través dels
estanys de Comalesbienes i el barranc del
mateix nom. Ens haurem de preparar mentalment, ja que la baixada és molt dreta i
sostinguda. En distància no és molt, però el
desnivell és senzillament fortíssim, des de
tres mil a mil vuit-cents i, per acabar-ho d’adobar, és un itinerari del qual no se’n pot
dir ni camí, ple de grans pedres i blocs i
sempre recte avall.
En total, compto que hi invertirem unes set
hores de marxa efectiva. Ja sabeu que això,
en un grup nombrós, sol ser força relatiu,
però comptant que les persones que solen
venir al tres mil de l’estiu tenen molta experiència i estan molt avesades a caminar, no
crec que tardem massa més.
Per acabar, no em puc estar de dir que la
zona és molt atractiva, l’abundància d’estanys, rius, agulles, parets i cims, és molt
espectacular i des del cim de la Punta Alta i
del Comalesbienes, les vistes sobre el massís de l’Aneto i la Maladeta són molt espectaculars, veurem tot el vessant nord d’aquella zona en molt de detall i també veurem, en primer pla, els Vall Hiberna que
l’any passat van quedar pendents, estaran
tan davant nostre que semblarà que els
tenim a l’abast d’un cop de roc.
Pere Gelis

Baixada del barranc de Comalesbienes.
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Les nostres lletissonades

SECCIÓ MUNTANYA

Vista des del Bronsar, Lletissonada 2017.

A
...un bon dia vam
descobrir la
Lletissonada.
Aquesta marxa
popular
organitzada pels
del GECA, que
recuperen i
preparen camins
que ni tan sols es
poden trobar en
els plànols...
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2016, ens va fer
viatjar en el temps.
En conèixer ja la
història de la
Carretera del Rei...
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casa ens agrada caminar i estar en contacte amb la natura, i fer-ho a la Vall d'en
Bas ens ha permès gaudir de moltes i molt
bones experiències. Passejar per exemple
per l’interior dels seus boscos, i fer-ho en
silenci, ens ha vinculat a la terra. Hem pogut
contemplar i assaborir la sobrietat d'alzinars i rouredes, la profunda i màgica pau de
les fagedes i l'omnipresència dels boixos.
Deambular pel verd dels seus paratges,
acompanyats sempre per l'aigua, ens ha
ratificat en la idea d'aquest element com a
base de la seva riquesa i bellesa.
Comptant amb diversos recursos (guies, plànols, camins assenyalats, GPS, tracks d'altres caminants, etc.) hem anat descobrint, de
mica en mica, aquest racó de país: des dels
seus nuclis de població i la particular història
de cadascun, fins als camps i camins del
mateix pla amb les muntanyes i colls que
l'envolten, que a la vegada són punts de partida per anar més lluny. Hi ha tantes possibilitats i la naturalesa és tan generosa en
aquesta Vall! I..., amb tot això, un bon dia vam
descobrir la Lletissonada. Aquesta marxa
popular organitzada pels del GECA, que recuperen i preparen camins que ni tan sols es
poden trobar en els plànols, va ser per a
nosaltres una meravellosa troballa. Des de
llavors n'hem fet sis, i de totes elles guardem
grans records, molts d'ells encara ben vius.
La primera en què vàrem participar va ser la
que ja feia la XXXIV. Això era l'any 2013.
Encara retenim en la memòria la pujada de
la Cresta del Gall i les bones vistes que ens
deparava sobre la casa del Sallent i l'espadat on hi ha el salt, els suaus plans que
creuàrem abans d'arribar a Platraver, la
vista del rocam de la muntanya del Puigsacalm des del coll d'Ardura i l'excel·lent mira-

dor del puig de Miralles. De la segona, el
2014, els records se'n van cap al costerut
pas del Salt de la Cabra, el Bronsar i les
seves panoràmiques amb Sant Miquel just a
sota, la Creu de Rabadà amb l’excepcional
arç blanc i la sorprenent baixada per l'Esquei de Sant Miquel. De la tercera, l'any
següent, sempre acabem parlant del pas
dels Burros, i ho fem tant per les panoràmiques que ens oferia, com per l'arranjament
que es va fer del camí, perquè poguéssim
contemplar-les els qui ja hem de mirar on i
com fem el pas. També comentem d’ella la
pujada a puig Corneli i, per descomptat, la
panoràmica que ens proposava amb Santa
Magdalena a baix. La quarta, del 2016, ens
va fer viatjar en el temps. En conèixer ja la
història de la Carretera del Rei vàrem poder
imaginar la magnitud i importància d'aquella obra quan hi passàrem per ella, així com
gaudir de l’exuberant vegetació que l’envolta i de la singularitat del castanyer d'en
Baga. Altres punts que també resten ben
presents en els records d'aquesta Lletissonada són l'extensa i frondosa fageda del bac
de la Salut i, un cop creuada per sota la

Fageda del bac de la Salut, Lletissonada 2016.
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...La darrera
Lletissonada ens
va portar primer a
descobrir les
espectaculars
vistes des del cim
del puig Cubell i
de La Trona,...

...Gràcies doncs de
nou al GECA i tota
la gent que hi ha
darrere les
lletissonades,...

carretera C153 que va cap a Vic, tant el
Rebrugent amb La Mina com la Font Grossa
i el seu doll d'aigua. De la cinquena, el 2017,
recordem el recorregut dels Llancers per la
carena, fins a arribar a Costa Llisa, en la qual
vàrem contemplar moltes i molt boniques
vistes des dels diferents miradors. I com a
gent amb interès per la botànica, també el
joliu i l'orella d'os de la part alta dels Llancers i les fagedes de la cara de ponent.
Finalment hi ha la d'aquesta edició. La darrera
Lletissonada ens va portar primer a descobrir
les espectaculars vistes des del cim del puig
Cubell i de La Trona, després de passar pel
sempre impressionat Salt del Sallent. La
pujada, a més de compartir-la amb l’aigua de
rierols i fonts (companya fidel de les sortides
per la Vall), la vàrem fer sota un fi plugim. Això
neguitejava els pensaments que es preguntaven què ens proporcionarien els cimadals,
però la meteorologia, força més amable quan
hi vàrem arribar, va disposar que la pluja
amainés i concedí que contempléssim l’esplendor del panorama. El recorregut de la
d’enguany també ens va permetre tornar a
gaudir dels verds prats que sorgeixen en arribar a Platraver, en aquesta ocasió amb el puig
Miralles al costat. Retrobar-nos amb ells, sigui
d’on sigui per on ens apropem, ens provoca
sempre l’efecte d’un sorprenent redescobriment. Ja cap al final, la sortida ens va revelar
camins ben fressats per anar del mirador del
Salt del Sallent a Sant Antoni de Puigpardines, uns camins desconeguts per a nosaltres.
A molts d'aquests espais, i a tants d’altres
racons i raconets de la Vall, no hi haguérem
anat si el GECA i els col·laboradors, voluntaris i ajudants que li donen suport, no ens hi
haguessin dut i acompanyat. Ensenyar el
teu país permet que altres el coneguin i esti-

min, ja que no es pot pas estimar el que no
es coneix. Gràcies a tots per la feina que feu,
en particular a tota aquella gent anònima
que mai coneixerem i que contribueixen a
fer que gaudim d'aquest entorn que ja
també fem nostre.
Però les lletissonades són quelcom més que
marxes per recórrer indrets de la Vall d’en
Bas. A més de millorar la nostra coneixença
del seu entorn natural, aquestes sortides
també ens han permès descobrir aspectes de
la seva història i de les vides de la gent que hi
viu i hi ha viscut. Gràcies als relats i entrevistes que ens ofereixen els "llibrets" hem
sabut, per exemple: una part de la història
dels "amagats" de la guerra; com era la vida
a la Casica, al Molí de la Faja, o al mas dels
Abeuradors; com i quan es va construir el
cable de Santa Magdalena, o què significa
per a "en Pequín" aquesta muntanya; com
eren i funcionen els molins fariners d'aigua i
quins hi havia, i la història del mas Llopart de
Puigpardines. Conèixer una petita part de la
vida d'aquestes cases ha fet que, en passar
pel seu davant o pel davant d'altres més anònimes per a nosaltres, ja estiguessin actives o
en runes, ens envaís un profund respecte i
reconeixement per totes aquelles persones
que les van "tirar endavant" deixant-hi la
seva empremta.
Gràcies doncs de nou al GECA i tota la gent
que hi ha darrere les lletissonades, tant per
descobrir-nos i fer-nos gaudir dels espais i
racons de la Vall, com per ensenyar-nos casa
vostra i explicar la història i la vida de les persones que hi viuen. Amb el desig de mantenir-nos fidels a aquesta marxa, a l'agenda de
l'any vinent ja hi ha una data reservada: el
diumenge 5 de maig del 2019. Fins llavors.

Manel Carreras
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Font de can Vidalic, Lletissonada 2018.
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La meva primera LLETISSONADA

GECAmainda/GECAjovent

Pla Traver vist en fotografia aèria des del dron d’en Sergi.

E
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...Em llevo a les 6
i vaig cap al parc.
Nens que són
baixa pel temps,
monitors
lesionats, però
fem un grup....
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m sento i soc lletissona amb carnet del
GECA des que vaig néixer. Tinc l’oportunitat
de cada any viure els preparatius del primer diumenge de maig: treball, emocions,
temps, satisfacció... i amb un piló de mans
al darrere.
Els petits tenim el plaer de formar part del
GECA Mainada que, a més d’anar a caminar,
compartim, juguem i ens fem grans.
Arriba l’última setmana. Pare, quantes inscripcions portem? Quan farem les etiquetes? Es carreguen cotxes i remolcs, rètols
per fer... i els dic als pares: la vull fer tota.
El pare em diu que ve mal temps i la mare:
—Maria, valenta, el temps sempre t’acompanya!
I com que tots dos tenen raó, hi vaig.
Em llevo a les 6 i vaig cap al parc. Nens que
són baixa pel temps, monitors lesionats,
però fem un grup.
Cua per pujar a l’autocar, comença a
ploure, un petó a la mare i adeu. Baixem a
Sant Privat, plou força, mirades a terra
mentre la pluja em regalima per les galtes.

Entrego el tiquet de sortida i endavant.
Disfrutava del riu, els paisatges del Salt del
Sallent i de tot el que el temps permetia. El
pare de l’Aniol, molt atent sempre amb mi,
en Genís, impacient per avançar a algú... la
Rosa tancava el grup i en Xino (un monitor)
va fer drecera: aquesta vegada li hauria
llençat jo, la sabata!
El sol ens venia a veure, la gent dels controls molt atenta i, tal com diu la mare, a la
muntanya comparteixes una taronja. Bai-

Pujant el Salt del Sallent.
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...Els nens
sacsegen els
arbres i ens cau
una bona dutxa
glaçada...

...S'acaba quan
s’ha recollit tot.
Gràcies a tots els
que ho feu
possible!
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La Maria, la primera per l’esquerra amb tot el grup, un cop aconseguit el cim de puig Cubell.

xem de puig Cubell, roba eixuta i un bon
esmorzar.
Que bé, s’afegeix la Mireia! Baixada a tope!
Juguem. Els nens sacsegen els arbres i ens
cau una bona dutxa glaçada. Iogurt, on ets?
mmmmmmm.
Arribem al pla, oportunitat per descarregar
la motxilla però, tal com m’han ensenyat
els monitors, “se surt i s’arriba amb motxilla a l’esquena”.
Arribada al parc. Sento olor de croquetes,
el pare m’entrega la merescuda samarreta.
L’estreno.
I depèn com t’ho miris...!

Tots amb la samarreta, molt ben merescuda!

—Camins enfangats? No, ben arreglats gràcies als estassadors.
—Algun pas tècnic? Sempre hi ha una mà
que t’ajuda.
— Vas molla? No, el sol surt per a tothom.
— Estàs cansada? No, CAMES DE FERRO.
Espero que arribi l’escombra, foto de rigor i
aquesta vegada amb el dron d’en Sergi.
S'acaba quan s’ha recollit tot. Gràcies a
tots els que ho feu possible!
I, fes LLETISSONADA, que per mi sempre
serà la primera!
Maria Fageda Espuña
10 anys
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Fitxes de les sortides del SEGON trimestre del 2018

CAMÍ DE LA RETIRADA
Divendres Sant

PUIGSACALM 138

30 de març de 2018 — 68 participants
Horari efectiu: 4,04 h — Horari total: 5,10 h
Vocal: David
Itinerari: Molló, molí de cal Fumat, pont de cal
Fumat, pla dels Bous, casa de Carabiners, Quera
del Boe, coll Prugent, coll d'Ares, Santa Margarida de coll d'Ares, pla d'Espinàs, Parc Nature
Mont OZ'Abres, pont riu Canadell, plaça del Firal
i Prats de Molló.
Altura màx: 1.512 m - Altura mín: 732 m
Desnivell acumulat: 1.013 m
Quilòmetres: 12,800 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: CEO I G.E. Bell Matí
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RUPIT - SALT DE SALLENT
8 d'abril de 2018 — 23 participants
Horari efectiu: 3,25 h — Horari total: 4,55 h
Vocal: Lluís i Ramon Roca
Itinerari: Rupit, el Soler, la Palomera, Mirador del
Bassís, tombes antropomòrfiques, el Roquer, Sant
Joan de Fàbregas, l'Agullola, Salt de Sallent, font
de la Pomareda, riera de Rupit, ermita de Santa
Magdalena i Rupit.
Altura màx: 965 m — Altura mín: 735 m
Desnivell acumulat: 450 m
Quilòmetres: 10,980 – Mitjana: 3,378 km/hora
Temps: bon temps

XLI EMBARDISSADA

XXXIX LLETISSONADA

22 d'abril de 2018 — 950 participants
Horari efectiu: 5,18 h — Horari total: 6,29 h
Vocal: CEO
Itinerari: Sant Pau de Segúries, Càmping els Roures,
coll de Sant Pau, el Diumal, Sant Feliu del Bac, riera de
la Vall del Bac, pont dels Esquellarincs, la Coma, puig
Ou, coll d'Arrencafels, coll de la Bau, els Sunyers, coll
d'Aula, ermita de Sant Bartomeu del Sitjar, font Fresca,
bac del Mariner, el Mariner, Càmping els Roures i Sant
Pau de Segúries.
Altura màx: 1.298 m – Altura mín: 615 m
Desnivell acumulat: 1.130 m
Quilòmetres: 19,420 – Mitjana: 3,749 km/h
Temps: bon temps

6 de maig de 2018 — 1.120 participants
Horari efectiu: 6,47 h — Horari total: 7,53 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sant Privat d'en Bas, molí de Valentí, la
Canova, pla d'en Xurri, Torrent dels Xerrics, torrent
del Ginebrar, camí de les Escales, font de Sallent,
font Fosca, coll de Ciuret, puig Cubell, pla Traver,
riera de Sallent, camí dels Traballadors, camí dels
Matxos, can Vidalic, Abeuradors, Sant Antoni de
Puigpardines, el Rourell, can Borina i Sant Esteve
d'en Bas.
Altura màx: 1.485 m – Altura mín: 483 m
Desnivell acumulat: 1.127 m
Quilòmetres: 21,410 – Mitjana: 3,3 km/h
Temps: bon temps
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SADERNES - SANT ANIOL D'AGUJA
20 de maig de 2018 — 14 participants
Horari efectiu: 4,40 h — Horari total: 5,50 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sadernes, molí d'en Galceran, pont del Pas
dels Aures, castell Sespasa, portell d'en Roca, hort
d'en Roca, pont de Valentí, hostal de Ca la Bruta, la
Farga, el Gomarell, gorga del Citró i Sant Aniol d'Aguja. Tornada pel mateix camí.
Altura màx: 475 m Altura mín: 268 m
Desnivell acumulat: 305 m
Quilòmetres: 14,300 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

CAMPRODON-ORATORI DE SANT
ISIDRE-LA ROCA
3 de juny de 2018 — 29 participants
Horari efectiu: 3,45 h — Horari total: 4,40 h
Vocal: Maria Nierga
Itinerari: Camprodon, el Roig, torrent de la Font
del Vern, torrent de la Sorriba, Espinalba, el Galló,
oratori de Sant Isidre, els Plans de Collsalarsa,
ribera de Palanca, la Roca, Verge del Raïm, font de
la Forcarà i Camprodon.
Altura màx: 258 m – Altura mín: 1 m
Desnivell acumulat: 624 m
Quilòmetres: 11,940 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

15 d’agost

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

AAVV de Sant Roc, d'Olot

19 d’agost

Cursa Popular d’estiu SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Esteve d’en Bas – GECA

26 d’agost

Cursa POPULAR de VERNTALLAT - (9 km)
La Vall d'en Bas

Comissió de Festes i AA VV de Verntallat

Cursa de Muntanya de BESALÚ

Les Preses

7 d’octubre

13 i 14 d’octubre Cursa TREPITJAGARROTXA

Centre Excursionista d'Olot

21 d’octubre

GECA

VERTIKALM

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 138

CALENDARI DE MARXES i CURSES
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Socials
2 de setembre
XXXVIII APLEC DE LA LLETISSONADA
Diumenge, 2 de setembre, dinar de germanor de socis i
simpatitzants del GECA. El menú serà semblant al d’altres anys. Preus populars. Informació als telèfons 972
690 399 i 606 651 59. Tothom hi és convidat.

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

SORTIDA CULTURAL
A SANABRIA (Zamora)

FESTA MAJOR DE SANT ESTEVE D’EN BAS

DIES 1, 2, 3 i 4 de novembre

El GECA, conjuntament amb la comissió de festes, organitzarà alguna activitat. Al local social, hi haurà exposició de fotografies.

Dia 1: Sortida amb autocar d’Olot a les 6.30 h i de Sant
Esteve d’en Bas a les 7.00 h.
Dinar a mig camí de Sanabria. Sopar i allotjament.
Dia 2: Excursió a Ribadelago - Can
̃́
on del Tera - Lago de la
Cueva de San Martín - Senda de los Monjes
Sortida de l’hotel ja esmorzats. Dinar de pícnic
Els no caminaires: diverses visites amb dinar també de
pícnic.
Dia 3: Visita al poble de Sanabria i entrada a Portugal on
dinarem.
Sortida de l’Hotel a les 9.00 h ja esmorzats.
Dia 4: Tornada cap a casa.
Sortida de l’hotel ja esmorzats a les 8.00h
PREU: Socis: 380 € / No Socis: 400 €
Inclou: autocar, 3 dinars, 1 dinar de pícnic i 3 mitges pensions. Hotel de 4 estrelles
TELS. CONTACTE: 606 651 591 Menguis • 690 139 756
Dolors • 677 318 530 Bretcha
NOTA: El mes de setembre s’hauria de confirmar i fer el
pagament per reservar plaça.

EXCURSIÓ ALS PARCS NATURALS DELS
PORTS I LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
Dissabte, 29 de setembre
7.00 h: sortida amb autocar des de l’aparcament del Parc Nou
(Olot), i es farà una segona parada a l’aparcament d’abans
d’arribar als túnels per recollir els excursionistes que venen
d’en Bas.
Viatge en bus fins a la Sénia, on ens trobarem en Víctor Reverter, educador ambiental de l’empresa Arabogues, que ens farà
de guia del parc natural els dos dies.
Durada del viatge en bus: 5 hores, aproximadament.
Cal portar esmorzar i dinar del primer dia, bon calçat per caminar, sac de dormir (a concretar).
A la tarda, farem una caminada d’entre 10-15 km per començar
a conèixer el Parc Natural dels Ports, les muntanyes situades
entre les províncies de Tarragona, Terol i Castelló.

Diumenge, 30 de setembre

PUIGSACALM 138

Aquest dia, després d’esmorzar, farem una bona excursió
d’entre 15-20 km per recórrer el Parc Natural de la Tinença de
Benifassà, el parc més septentrional del País Valencià, situat
als peus del massís dels Ports de Beseit, i cobrint la major
part de la comarca històrica homònima, part de l'actual
comarca del Baix Maestrat.
Un cop acabada l’excursió, farem el dinar en un restaurant de
la zona i tornarem cap a Olot. Hora d’arribada a Olot, entre les
set o les vuit del vespre.
Reserva fins al dimecres 12 de setembre als coorganitzadors o
al Casal dels Volcans (telèfon 972 26 81 12, de 10 a 14 h i de 16
a 18 h).
Preu de l’autocar, allotjament en règim de mitja pensió (sopardormir i esmorzar) i dinar de diumenge: 120 € per persona.
La ruta i l’allotjament definitius s’acabaran de concretar a
principis de setembre. En funció del nombre d’inscrits, es farà
nit al Refugi de Font Ferrera, màxim 30 persones o Casa-refugi
el Boixar, que té una capacitat més gran.
Coorganitzen: Centre Excursionista d’Olot- CEO i Grup Excursionista Cultural i Alpinista-GECA.
Per a més informació consulteu la nostra pàgina www.geca.cat
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Passejant pels volts del
nostre poble, podeu trobar sorpreses com la que
representen aquests dos
noiets espavilats, en
Pere i en Cesc, que porten la samarreta de la
Lletissonada feta a mida,
gràcies a l’àvia Maria, i la
llueixen amb orgull.

Nota de secretaria: el local social romandrà tancat per vacances
de l'11 de juliol al 15 d’agost, ambdós inclosos.
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Sortides socials

juliol
Diumenge 15: Vallter 2000
ITINERARI: Vallter, pic de la Dona, serra Gallinera,
pic d'Isard, coll del Pal, GR-10, cabanya dels Alemanys, Portella de Mantet i Vallter
DURADA: 5.15 hores de marxa efectiva
VOCALS: Bartomeu Planagumà
SORTIDA: 5.45 hores del local social del GECA
6.00 hores de l'aparcament del Consum
Telèfon: 651 489 416 i 606 651 591

j

agost
Dies 4-5: El tres mil de l'estiu, la Punta
Alta de Comalesbienes, 3.014 m
ITINERARI dissabte dia 4: Presa de Cavallers, Riu
Malo, estany Negre i refugi Ventosa i Calvell.
Durada: 2.30h marxa efectiva
ITINERARI diumenge dia 5: Refugi Ventosa i Calvell,
estanys de Colieto, estany de la Roca, PUNTA ALTA,
Pic de Comalesbienes, estanys de Comalesbienes,
barranc de Comalesbienes i presa de Cavallers.
DURADA: 6.30h de marxa efectiva
VOCAL: Pere Gelis i Menguis

Dissabte 18: Nocturna al castell d’Hostoles
ITINERARI: Estació de Sant Feliu, castell d’Hostoles,
turó Alt, collet de les Comes, Sant Salvador de Puig
Alder, turó dels tres Rectors, puig Alt, puig Sa Creu i
l’estació
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Pere Plana
SORTIDA: 19.00 hores del local social del GECA
19.30 hores de Sant Feliu de Pallerols
Telèfon: 679 260 975 i 972 69 03 99
Pel camí, hi haurà sopar fet pels cuiners del GECA.
Cal apuntar-s'hi abans.

setembre
Diumenge 2: Puig Cubell (Aplec del GECA)
ITINERARI: Pla d’en Xurri , escales de Sallent, font de
Sallent, font Sorda, coll de Ciuret, puig Cubell, graus
de pla Traver, mirador del salt de Sallent, camí dels
Matxos i pla d’en Xurri
DURADA: 3:45 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Juanola i Quim Barcons
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
Telèfons: 620 052 956 i 609 943 888

Diumenge 23: Aplec de Sant Quintí
ITINERARI: Coll d’Uria, font Grossa, cingle de
Rocalba, Masnou, coll de Condreu, Armadans,
Roques Encantades, La Salut, Roca Roja, La Feixassa
i coll d’Uria
DURADA: 4:00 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jaume Bagó
SORTIDA: 7.30 h. del matí del local social del GECA
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97. En acabar la
caminada, qui vulgui es pot quedar a dinar a l’Aplec
de Sant Quintí. Cal apuntar-s'hi abans.

Dies 29 i 30: Excursió als Parcs Naturals dels Ports i la Tinença de Benifassà
Més informació a la pàgina de Socials.

jovent
juliol
Dissabte 7 i diumenge 8 de Juliol
Acampada 2018 – Estanys de la Pera
ITINERARI DEL DISSABTE: Pàrquing esquí nòrdic
d’Aransa , refugi de Pollineres fins el refugi dels
Estanys de la Pera.
ITINERARI DEL DIUMENGE: Refugi i Estanys de la Pera,
Coll, port i cim del Perafita, cim del Monturull i Refugi
dels Estanys de la Pera.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA AMB AUTOCAR: 8.30 del matí
HORARI DE SORTIDA DIUMENGE: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 3 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 5 h
VOCALS: Monitors GECAjovent

juliol
Dissabte 7 i diumenge 8 de Juliol
Acampada 2018 – Estanys de la Pera
ITINERARI DEL DISSABTE: Pàrquing esquí nòrdic
d’Aransa , refugi de Pollineres fins el refugi dels
Estanys de la Pera.
ITINERARI DEL DIUMENGE: Refugi i estanys de la
Pera, Coll, port i cim del Perafita i tornada pel
mateix camí.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA AMB AUTOCAR: 8.30 del matí
HORARI DE SORTIDA DIUMENGE: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 3 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 4 h
VOCALS: Monitors GECAmainada.

setembre
Diumenge, 2 de setembre
Aplec del GECA - Excursió amb bicicleta
ITINERARI: Farem una volta pel bicicarril
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
Acabada la sortida es seguiran els actes de l’aplec del
GECA.
Totes les famílies que vulguin es podran quedar a
dinar per un preu molt popular. Després del dinar hi
hauran activitats tant per grans com per petits.

setembre
Diumenge, 2 de setembre
Aplec del GECA - Excursió amb bicicleta
ITINERARI: Farem una volta pel bicicarril
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Ester Mulí, Anna Riera, Laia
Amat.
Acabada la sortida es seguiran els actes de l’aplec
del GECA.
Totes les famílies que vulguin es podran quedar a
dinar per un preu molt popular. Després del dinar hi
hauran activitats tant per grans com per petits.

octubre
Diumenge, 7 d’octubre
Forat Micó i Salt del Molí
ITINERARI: St. Pere de Torelló, La Teuleria, Cruïlla
Rabassola, Forat Micó, Resclosa de Forat, Cruïlla i
Tosca de Degollats, Salt del Molí, Espaulella, Collet de
Pentiners, Rabassola, Cruïlla Rabassola, La Teuleria,
St. Pere de Torelló.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 4 h
VOCALS: Monitors GECAmainada

novembre
Diumenge, 11 de novembre
Montpetit i Montmajor
ITINERARI: Oix, Coll Sapell, Forn de Calç, Montpetit,
St. Martí de Toralles, Oratori i Collada de la Costa, Coll
de Galters, Montmajor, Coll de la Bassa, Cal Quiq, El
Forn i Oix
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 5 h
VOCALS: Pere Terradas, Xevi Juanola, Ester Mulí i Laia
Amat.

octubre
Diumenge, 7 d’octubre
Forat Micó i Salt del Molí
ITINERARI: St. Pere de Torelló, La Teuleria, Cruïlla
Rabassola, Forat Micó, Resclosa de Forat, Cruïlla i
Tosca de Degollats, Salt del Molí, Espaulella, Collet
de Pentiners, Rabassola, Cruïlla Rabassola, La Teuleria, St. Pere de Torelló.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 4 h
VOCALS: Joan Rubió, Andrea González, Sergi Plana
i Pere Terradas.

novembre
Diumenge, 11 de novembre
Montpetit
ITINERARI: Oix, Coll Sapell, Forn de Calç, Montpetit,
St. Martí de Toralles, Cal Quiq, El Forn i Oix
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 3 h i mitja
VOCALS: Pere Terradas, Xevi Juanola, Ester Mulí i
Laia Amat.
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Sant Miquel 1989

1

! Assumció Juvanteny, @ Pere Sala, # Angelina Casals,
$ M. Àngels Vilalta, % Jesús Cudi, ^ Taro Prat,
& Agustí Gelis, * Albert Gelis,
( Maria Pujolriu, ) Joan Pujolriu, 1 Joan Pujol,
2 Simó Sala, 3 Montse Ordeix
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Coves i bufadors de la Vila 1994

) 1

! Maria Nierga, @ Ramon Feixas, # Simó Sala,
$ Joan Rafart, % Josep Agustí, ^ Maria Suriñac,
& Consol Bassols, * Fina Plana, ( Maria Collell,
) Antònia Nierga, 1 Remei Feixas, 2 Tonet Prat,
3 Gemma Espuña, 4 Faustina Prat 5 Ramon.
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Puigmal 1985

#
! Ramon Torras, @ Pilar Font, # Antoni Moliner,
$ Joan Pujolriu, % David Ortiz, ^ Josep Guix,
& Amic Toni Moliner.

&

!
@

#
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Cabrera 1985
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! Joan Pujol, @ Josep Casals,
# Carme Caballero, $ Jaume Ordeix,
% Alícia Carrera

%
$
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MULTIPINTATS
D’EN BAS

Tels 972 690 732 · 636 124 294 · 620 377 564
www.multipintats.cat · info@multipintats.cat
Crta. dels Martins, 24 · 17176 Sant Esteve d’en Bas

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)

A la gasolinera de la Vall

Tel. 972 691 056
Mòb. 678 280 348
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

Obert cada dia
Servei de cafeteria bar, restaurant
i menjars per emportar

PUIGSACALM 138

Polígon de la Serra
C. Antoni Viver i Puig
17176 VALL D’EN BAS
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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

PUIGSACALM 138

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

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

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

12/7/18

13:28

Página 33

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

Centre de fisioteràpia

AnnaRodríguez

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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COROMINAS SACREST
FARMÀCIA

SANT ESTEVE D’EN BAS
C/ OLOT, 13 – TEL 972 69 00 42

FARMACIOLA
SANT PRIVAT D’EN BAS

ANTIGUES ESCOLES, S/N –TEL 972 69 49 90

ATENCIÓ FARMACÈUTICA • DERMOFARMÀCIA
ORTOPÈDIA • FÓRMULES MAGISTRALS
PRODUCTES NATURALS • HOMEOPATIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ • PRODUCTES INFANTILS

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 138

Construcció-Rehabilitació

34

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

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR
AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA
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Restaurant • Habitacions
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

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

é
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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 138

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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