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havíem estat fent fins aleshores per tirar endavant
aquell greu contratemps.
La cursa va sortir bé, com cada any, gràcies a tota la
infraestructura i voluntariat damunt la qual està
muntada, però a mi em va quedar el pòsit que tots
tres fèiem un molt bon equip, ens complementàvem
perfectament, on un no arribava, sí que ho feia un
altre.
Així que quan en Sergi ens va tornar a reunir aquesta
primavera passada a la Laura i a mi, i ens va proposar una presidència tricèfala, és a dir, compartir, ajudar-nos, intentar millorar, si és possible, aquesta
entitat, jo vaig acceptar, evidentment: No podia dir
que no, la proposta era atractiva i, a més a més, ara
tinc l’edat en la qual el meu pare va morir. Endavant!
Durant aquests 4 anys que he estat participant en les
curses de muntanya del GECA i treballant colze amb
colze amb molts dels seus components, m’he anat
adonant de com és de gran aquesta entitat, amb
quina il·lusió es fan les coses a canvi d’absolutament
de res, de res més que de la satisfacció de la feina
ben feta i del gaudi de la muntanya, però, evidentment, no havia copsat com de complex i complicat és
que tot aquest engranatge funcioni: Lletissonada,
Cames de Ferro, l’aplec del GECA, seccions, revista,
comptes, socis, material, pàgines web, xarxes
socials, protecció de dades (agafo aire) avituallaments, assessorament legal, comunicació, etc.
I crec que, amb la nova fornada que hem entrat a la
junta, més tots els que ja hi havia abans, podem fer
que tot continuï avançant i, a més, podrem encarar
els nous reptes i desafiaments que ens venen al
damunt, des de millorar, si és que és possible, les
activitats del GECA, passant per tot el desafiament
tecnològic que canvia les regles del joc fins ara establertes, fins a obrir-nos a noves perspectives i horitzons dels quals aviat de ben segur que en sentireu a
parlar
Agafeu-vos fort perquè venen corbes!
Guillem Matilló Prat
per delegació del president Sergi Plana

PUIGSACALM 139

.

Hola, soc en Guillem Matilló Prat, tinc 39 anys, soc
farmacèutic, tinc una nena de 2 anys i participo activament en l’organització de les dues curses de muntanya del GECA, la Cames de Ferro i la VertiKalM i,
des de fa mig any aproximadament, es veu que soc
president adjunt del GECA! Bufa! Però no tinc molta
feina, jo? No vaig de cul tot el dia? No m’he dit cada
principi de juny dels últims 4 anys que això de la
Cames de Ferro porta una feinada de déu i que l’any
que ve haurà de canviar, que m’hi involucro massa?
Doncs sí, tot el que vulguis, però PAM, vicepresident
del GECA.
Quan en Sergi ens va proposar a la Laura i a mi la
possibilitat que un dels dos fos president del GECA,
ara deu fer uns 2 anys, primer de tot, evidentment,
em vaig sentir afalagat: ep!, que et proposin ser president d’una entitat tan important no passa pas cada
dia... Immediatament em va sobrevenir un sentiment
de vertigen que em va fer brollar de la boca les
paraules: "ostiaputa Sergi, ho sento, però no puc".
La Laura va ser més fina en l’expressió, però crec que
les sensacions que va tenir van ser similars. La meva
negativa no era només que no volia comprometre’m
per falta de temps (acabava de néixer la meva filla i
tot se’m feia un món) sinó que no em veia capaç de
presidir una entitat de l’envergadura del GECA.
I vaig dir que no amb certa recança, molts sabeu que
des de petit he sigut soci del GECA, i molts coneixíeu
el meu pare, Toni Matilló, que va ser una figura destacada de l’entitat als anys 80. Jo era petit i només
vaig anar a unes quantes sortides de la recentment
estrenada secció de mainada del GECA, els fundadors de la qual van ser en David Ortiz, el malaurat
Simó Sala i el meu pare, fins que la situació personal
va fer que me n’allunyés durant una bona colla
d’anys, però, el GECA, sempre havia estat present a
casa meva durant la meva infantesa i sempre havia
estat en el meu imaginari durant l’adolescència i
joventut. No va ser fins que vaig ser convocat fa uns
quants anys per a ajudar a muntar una cursa de muntanya a la Vall d’en Bas, que no vaig tornar a entrar a
l’entitat... Així que se’m proposés ser president, em
va fer sentir un orgull molt especial.
El temps va continuar avançant, en Sergi anava fent
malabarismes per a intentar configurar una nova
junta, fins que crec que la cosa va canviar bastant
quan l’any passat en Pere Gelis va tenir l’accident de
muntanya al Mont Blanc: per sort, ell estava fora de
perill, però també es va quedar fora de la tercera
Cames de Ferro a un mes de la seva celebració.
Davant aquella situació, i tenint en compte que el
director de la cursa no podria ser-hi, en Sergi, la
Laura i jo vam decidir "agafar les regnes" i vam
començar a treballar més plegats encara del que
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Des del Puigsacalm estant...
900 anys de la consagració de la parròquia de Sant Esteve d’en Bas

...arreu es fan
xerrades i
conferències
explicant com
vivien, com eren i
que feien els seus
avantpassats, a en
Bas, se’ns havia
quasi negat...

...És evident que
l’aigua de la
història la pots
canalitzar cap a un
costat o cap a
un altre...

Q

uan estàvem preparant aquest número de
PUIGSACALM que teniu a les mans, ens va
arribar un programa editat per l’Associació
de Veïns d’en Bas, que anunciava un cicle
de conferències que començarà aquest
octubre i acabarà l’abril de l’any vinent, de
títol: LA CAPITAL DE LA VALL, EN ELS ORÍGENS, commemoració dels 900 anys de la
consagració de la parròquia de Sant Esteve.
Ho trobo sensacional i una sorpresa positiva, en molt temps, potser per primera
vegada, des que va desaparèixer el municipi de Sant Esteve d’en Bas, es farà divulgació de les nostres arrels de forma específica.
Una iniciativa així hauria de sortir de l’Ajuntament, però això ja seria demanar
massa.
Tots els pobles tenen la seva pròpia història, arreu es fan xerrades i conferències
explicant com vivien, com eren i què feien
els seus avantpassats, a en Bas, se’ns
havia quasi negat, només podíem saber de
l’abans a través de la història lligada a la
Vall, que de segur que la tenim comuna i
paral·lela, però també la tenim en singular
i pròpia.
Des de la dècada dels setanta, durant els
primers anys de la constitució del llavors
nou municipi de la Vall d’en Bas, hi va haver
una dèria historicista, encapçalada pel rector de les Preses, poble que, curiosament,
va quedar fora del nou municipi.
Aquella divulgació històrica anava encaminada a demostrar que la unitat administra-

tiva i històrica, havia, suposadament, existit des de molt antic.
S’ha de tenir en compte que en aquells
moments hi havia malestar en els pobles,
sobretot a en Bas, per la desaparició dels
ajuntaments propis.
Es van inventar un relat que implicava
assenyalar el Mallol com el gran centre
administratiu i de referència del passat. Per
què el Mallol?, senzill, de tots els pobles
era l’únic que no havia sigut mai municipi i
així no afavorien a cap dels anteriors quatre
ajuntaments, també la seva centralitat
física els anava bé.
Crear una història a mida és una estratègia antiga i molt utilitzada pels règims
poc democràtics tan habituals a l’estat
espanyol.
Recordem que l’actual municipi de la Vall
d’en Bas va ser creat de forma arbitrària
pels dirigents locals afectes al règim franquista del moment, sense consultar absolutament res als seus habitants.
És evident que l’aigua de la història la pots
canalitzar cap a un costat o cap a un altre,
d’això n’hem tingut mostres molt efectives
durant molts anys en aquest país.
Ara, però, tocarà gaudir d’aquesta iniciativa
de l’Associació de Veïns d’en Bas, que amb
un bon criteri han engegat aquest cicle de
conferències.
Per la meva part, ja m’he reservat a l’agenda
tots els dies de conferència fins a l’abril.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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La fusteria de can Lil i altres serveis, cafè, correus i agutzil

A
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...Les parets
d’aquesta casa
han vist, al llarg
dels anys, tot un
seguit d’oficis que
han desenvolupat
les persones que
hi han viscut...
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rribant a en Bas per la carreta d’Olot a Santa
Coloma, la primera casa que trobem, en
entrar al nucli antic, és la casa de can Lil,
entre l’actual carrer Ample, la placeta, i el
carrer de Sant Antoni.
Les parets d’aquesta casa han vist, al llarg
dels anys, tot un seguit d’oficis que han
desenvolupat les persones que hi han viscut.
Al semisoterrani que dona al carrer Ample, hi
havia la fusteria, fundada per Josep Raspau,
que la va continuar el seu fill, l’Esteve Raspau
Fornes, l’avi Lil, que en aquell temps era l’única fusteria d’en Bas.
En aquesta fusteria s’hi feien mobles, finestres, portes, vestiments i tota mena d’arranjaments a les cases, però un dels treballs més
curiosos eren les caixes de morts.
Quan hi havia un difunt, el fuster anava a prendre la mida del mort, dues eren les mesures: la
llargada i l’amplada de les espatlles.
Un cop feta la caixa, s’havia d’embellir. Per
dins es revestia d’una roba encoixinada
blanca i es posava un coixí per recolzar el cap
del difunt. Per fora el revestiment era de roba
negra fixada amb tatxes daurades, una creu a
la part superior i, a cada costat, dues nanses
també daurades, però només eren per fer
bonic.
Amb l’Esteve Raspau, hi van treballar, primer,
el seu fill, en Joan Raspau, fins que esclatà la
guerra; en Manel Puig (en Manel de can Quineta) i en Joan Rubió (en Joan de can Nenso).
Per motius de salut, en Manel de can Quineta
va haver de plegar. L’Esteve Raspau es va retirar i la fusteria la va continuar en Joan de can
Nenso, que tenia com a aprenent en Josep

El banc i les eines de fusteria de l’època.

Raspau, net de l’avi Lil, que, després de treballar en una fusteria d’Olot, va tornar a en Bas i
es van fer soci d’en Joan. Hi va treballar d’aprenent en Miquel Garcia. Quan també per
motius de salut en Josep Raspau va haver de
deixar de fer de fuster, en Joan de can Nenso
va muntar la fusteria en un altre local i va ser
així com es va acabar la fusteria, anomenada
per tothom “la botiga” de can Lil.
Al costat de la fusteria hi havia la quadra. Hi
tenien dos burros de remunta. Els pagesos hi
portaven les eugues a cobrir quan el que
volien obtenir amb l’encreuament eren matxos
o mules. Algunes vegades també l’exèrcit hi
havia portat les seves eugues per tenir matxos
per al transport.
A la planta baixa, entrant pel carrer de Sant
Antoni, hi havia un cafè, que només obrien els
diumenges. S’hi servien cafès, licors i refrescos. Abans de dinar, sortint de missa, hi anaven a fer el vermut; després de dinar, s’hi
anava a jugar a cartes. No cal dir que els
clients eren exclusivament homes. Les dones
hi anaven més avançada la tarda, ja que hi
feien ball amb un manubri. El bar el regentava
la mateixa família de can Lil.
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ocupava el cafè i el
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Martí, en Mon
Sopa, ja que es va
casar amb la
Tereseta, la filla de
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Jugant a cartes i fent el vermut al cafè del Can Lil.

L’espai de la planta baixa que ocupava el cafè
i el ball es va reconvertir en dos pisos.
En un dels pisos hi vivia la Mercè Feixas, la
jove de l’Esteve Raspau, i la Maria i en Josep,
els seus fills. Durant molts anys, la Mercè va
ser la responsable del correu del poble. Cada
dia, matí i tarda, havia d’anar a l’estació a
recollir el correu que arribava en el tren de
Girona i a portar el que havia de marxar. A l’estació es trobava amb la cartera de Joanetes i la
dels Hostalets i allà mateix feien el repartiment de les cartes de cada poble. Els seus fills
i nebots, que vivien a l’edifici, ajudaven al
repartiment del correu per tot el poble, cartes
i diaris. Els diaris que arribaven eren: Los
Sitios de Gerona, La Vanguardia Española, El
Correo Catalán i El Diario de Barcelona.
A l’altre pis de la planta baixa, hi van anar a
viure la Lola de can Barral i el seu home, en
Ramonet. En Ramonet era pintor, tenia molta
habilitat per pintar cartells i una curiositat és
que pintava amb molta precisió tots els textos
dels nínxols dels cementiris.

Al pis del mig, hi va haver també un estanc que
regentava la família de can Lil.
Al pis de dalt de tot, hi va anar a viure en
Ramon Martí, en Mon Sopa, ja que es va casar
amb la Tereseta, la filla de l’Esteve Raspau.
En Mon, a part de ser paleta, al llarg de molts
anys va fer d’agutzil.
En aquells temps, en què no hi havia xarxes
socials, la feina d’un agutzil era que la gent del
poble s’assabentés de tot allò que l’Ajuntament havia de comunicar.
Cada setmana, tot el que acordava l’Ajuntament i volia notificar-ho al poble, l’agutzil feia
el que en deien “la crida”: toc de corneta i lectura amb veu molt alta dels bans. Es feia en
diferents llocs: la plaça, la placeta de can Lil,
davant de ca l’Emília...
També quan venia el camió del peix feia la
crida a cada cantonada del peix que havia arribat: “Verat a quatre pessetes!” i portava a la
mà un plat amb una mostra del peix per tal
que la gent pogués veure la seva qualitat.
Era també l’encarregat del subministrament
de l’aigua del poble, cosa molt complicada, ja
que fins que no es van fer els dipòsits de can
Clareta, i l’aigua venia de la deu de Masberenguer, a les cases de la part alta del poble no
arribava bé el subministrament i s’havia de
tancar l’aigua de la part baixa per tal que arribés l’aigua a dalt. Tot això comportava moltes
vegades queixes i descontentament.
Fusters, cartera, pintor, cafeters, agutzil, déun’hi-do tot el que han acollit les parets de la
casa de can Lil.
Ramon i Josep Martí Raspau,
Maria Raspau, Joana Muntada

Gent de can Lil fent fontada a la font del Gat.
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Camp de treball per a recuperar un tram del camí Ral

Imatges de la zona on s’ha realitzat
exactament la recuperació del tram.

Durant els primers 15 dies de juliol, vam tenir al nostre municipi una trentena de joves de tot Catalunya participant en el
primer camp de treball que se celebra a la Vall d’en Bas. Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen
a realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves. Es fa aquest servei a canvi de la pernoctació, la
manutenció i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu.

E
...La feina tècnica
del camp de
treball ha consistit
en la recuperació,
manteniment i
neteja del tram...
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...La recuperació
d’aquest tram
permetrà aclarir,
encara que sigui
parcialment, com
seguia el camí ral
pel pla dels
Hostalets...

8

ls camps de treballs organitzats per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions juvenils, i en col·laboració
amb els diferents ajuntaments, tenen una
durada de 15 dies. El nostre estava gestionat
per Núria Social, una entitat de la Garrotxa
amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut i
Educació de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.
El camp de treball s’ha desenvolupat als Hostalets d’en Bas i, concretament, s’ha centrat
en la recuperació d’un tram de l’antic camí ral
que uneix Vic i Olot. Aquest camí, utilitzat fins
a la primera meitat del segle passat com a
camí de comerç i viatgers entre les dues
comarques, va tenir molta importància per la
gent d’aquestes contrades. Una via de comunicació per a vianants, animals i mercaderies
que circulaven per un camí correctament
empedrat, i protegit per guarda-rodes, trencaaigües i vorals.
El camí ral de Vic a Olot és una via d’origen
medieval (o més antiga) i que sembla que fou
condicionada amb la finalitat de proveir de
fusta la ciutat de Barcelona on s’estava construint l’armada reial, durant els segles XIV i
XV. Però les restes observables en l’actualitat
corresponent bàsicament als anys 1729 i
1731, quan el capità general ordenà als corregidors la total refacció de les vies que comunicaven Barcelona amb el coll d’Ares.
El camí ral es va recuperar fa pocs anys. La iniciativa de recuperació la va prendre el 2007
un grup heterogeni de persones, format per
excursionistes, que van promoure l’Associació d’Amics del Camí Ral Vic-Olot. El 2009, en
ocasió de les obres dels túnels de Bracons, la
Generalitat en va promoure l’estudi històric i
arqueològic, i la restauració de la infraestructura.
De totes aquestes accions, en va quedar un
tram del camí molt ben recuperat (el de les
Marrades, que puja per la muntanya des del
Molí Vell i fins a l’Hostal del Grau.

Pocs anys després, el GECA va localitzar i
desenterrar un tram al pla, a continuació del
qual s’ha desenvolupat aquest camp de treball.
La feina tècnica del camp de treball ha consistit en la recuperació, el manteniment i la
neteja del tram situat en els paratges que
transcorren entre el molí Vell i el molí de l’Aubert.
Les entitats que han col·laborat d’alguna
manera en el camp de treball han estat:
– GECA (Grup Excursionista Cultural i Alpinista)
– Agrupació no formal de joves de La Vall d’en
Bas
– Centre de Cultura i Natura Can Trona
– Club Ciclista Bas
– Culturània (direcció arqueològica)
– Club Futbol Vall d’en Bas
– Agrupació Naturalista Garrotxa

La recuperació d’aquest tram permetrà aclarir, encara que sigui parcialment, com seguia
el camí ral pel pla dels Hostalets. Se senyalitzarà el recorregut a partir dels Hostalets, i
l’Ajuntament haurà de decidir si aquesta
ruta queda inclosa a la xarxa de senders
Itinerànnia.
Des de l’Àrea de Joventut i Educació de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, valorem molt
positivament aquest projecte que ara el camí
ral roman com un atractiu més del municipi
alhora que significa la recuperació d’una part
del seu patrimoni cultural.
Núria Social i Àrea de Joventut
i Educació de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas
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El nou geriàtric de Sant Esteve d’en Bas

V
...Molt orgullosos
de la feina que
havíem fet, del
personal que
havíem
aconseguit...

a ser a finals del 2015 quan es va crear la
societat familiar que tenia la intenció de
continuar les obres del que havia de ser la
residència per a la gent gran de la Vall d’en
Bas. L’abril del 2016 aquella intenció es
converteix en realitat i comencen les obres
del que anomenarem ”El Mirador del Puigsacalm”.
El projecte inicial de l’obra es va haver de
retocar parcialment, per tal d’adaptar els
espais al concepte de gestió de l’equipament que es volia dur a terme, tasca que no
va ser del tot senzilla. Però, de fet, l’obra, en
si, no va ser cap camí de roses; vàrem tenir
problemes amb el finançament, amb industrials, amb pressupostos, i, fins i tot, la pluja
semblava que ens volia fer la guitza.

Però, malgrat tot, al dia 1 d’agost del 2018
obríem les portes de la residència.
Molt orgullosos de la feina que havíem fet,
del personal que havíem aconseguit i, el
que és més important, aquell mateix dia la
mare d’un lletissó ja podia gaudir dels serveis de la residència.
No podíem estar més contents, el somni
s’havia fet realitat. Ara ens toca demostrar
el que valem, ensenyar a tothom que el
nostre capital humà és molt i molt bo, fer
conèixer que la nostra ubicació és privilegiada i, sobretot, posar en pràctica l’amor
que tenim per la nostra professió, que és
cuidar la gent gran.
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...fer conèixer que
la nostra ubicació
és privilegiada...
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El personatge: LA TERESINA DE CAN NINSU
La Teresa Rubió Soler va néixer el 12 de setembre de 1933 a can
Ninsu d’en Bas.
Filla d’Ignasi Rubió Canal i Anna Soler Bosch, el matrimoni va
tenir la Pepa, en Joan i la Teresa. Entre la primera filla i l’última
van passar 16 anys; per això, la Pepa li va fer de padrina.
Vergonyosa i gelosa de la seva intimitat, ens parla amb respecte
de la seva vida privada. El suport de la seva mà dreta, el seu marit,
fa que es deixi anar una miqueta més.

...quan era petita
no hi havia aigua a
les cases i
l’anàvem a buscar
a la font de can
Camps...
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...Ben aviat, però,
em vaig posar a
treballar a la
fàbrica de ca la
Ventosa. D’aquí
vaig anar a can
Trullàs,...
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Teresa, com recordeu els anys d’infantesa i joventut?
El pare treballava al bosc tallant arbres i
fent carbó; al temps de la sega, no
només segava els dos camps de casa,
sinó que també feia els d’altres pagesos
i, així, portava més ingressos a casa.
Quan tenia el blat segat, feia les garbes i
els gabions. Al temps de batre, al mes
d’agost, anàvem a l’era de Vilamala.
Abans, però, ens avisaven què hi hauria
de màquina. Érem molts els que portàvem el blat allà.
Passava per les cases un senyor, el sec
de les Preses, amb carro i cavall a recollir
el blat i l’endemà ens el tornava amb
farina. La mare posava la farina en coixineres de roba. Cada una feia 5 o 10 quilos, el portàvem a can Lera i can Clé i l’endemà podíem anar a buscar el pa.
Recordo que quan era petita no hi havia
aigua a les cases i l’anàvem a buscar a la
font de can Camps. Rentàvem la roba al
safareig dels Torrons. Érem moltes dones
rentant. S’hi rentava molt bé, ja que hi
havia aigua corrent del riu.
Jugàvem amb les nenes del poble a la
plaça amb una cosa ben senzilla: al mig
hi havia un pal d’electricitat i el voltàvem
tot rient, també pujàvem les escales de la
plaça corrents, saltàvem a corda, a caniques... A l’hivern, com que nevava molt
sovint, no dubtàvem a sortir al carrer per
jugar-hi.
La mare estava a la fàbrica de punt de
can Marguí. Com que estava molt delicada de salut, jo ajudava a la casa amb
tot el que podia. Vaig anar a l’escola amb
les monges i cada diumenge anàvem a

buscar-les per anar a missa. Sortíem del
pati de dos en dos i elles tot darrere nostre. Els primers bancs eren per a nosaltres, la resta, per al poble. Ben aviat,
però, em vaig posar a treballar a la
fàbrica de ca la Ventosa. D’aquí vaig anar
a can Trullàs, una fàbrica situada on és
ara ca l’Estavot, on feien mitjons de mitja
fins a sota el genoll.
La fàbrica va tancar cap a l’any 58-59 i, el
1960, la Teresa es va casar amb en Josep
Aulina Ferran. Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer a Sant Feliu de Pallerols, el dia del ball de la Mulasa. En Josep
va veure un grup de noies, entre les quals
hi era jo. Va venir decidit cap a mi, no em
va dir gairebé res i fins a la fira de Sant

La Teresa quan tenia 5 anys.
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Els pares de la Teresa, l’Ignasi i l’Anna, amb els seus nets. D’esquerra a dreta, la Maria, la Fina i l’Ignasi.

Lluc ja no el vaig tornar a veure. Ara sí,
per la festa de Sant Lluc els vam ballar
tots, em va acompanyar fins a l’estació
de tren i va començar el nostre festeig. Va
durar set anys, però només ens vèiem un
cop per setmana a excepció d’aquelles
que hi havia dos dies de festa seguits. En
Josep era de Batet de la Serra i treballava, de jove, a la fàbrica de llana d’Olivas Casamitjana.
Mentre la Teresa parla, en Josep la mira
enamorat i, de tant en tant, s’afegeix a la
nostra conversa de forma simpàtica i
discreta.

...Era molt diferent
festejar abans que
ara. Nosaltres
no podíem
sortir de nit...

La Teresa amb el seu pare a la festa de la Vellesa d’en Bas
i, darrere, la seva cunyada, la Maria de can Barris, amb el
seu avi.

El capellà els va dir el dia del seu casament: ”quan un estiri que l’altra arronsi”.
Ells ho han fet durant molts anys.
En Josep carinyosament em diu: ”si
m’hagués de tornar a casar, ho tornaria
a fer amb ella”.
Era molt diferent festejar abans que ara.
Nosaltres no podíem sortir de nit i
havíem de tornar quan s’acabava el
cinema cap a les vuit del vespre.
Fa vuit anys que han celebrat les seves
noces d’or i recorden amb il·lusió aquell
11 de maig. Teresa, ens expliqueu el dia
del vostre casament?
Ens vam casar un dimecres a les 12 del
migdia a la capella de Sant Roc.
Anava vestida de color blanc i llarg, amb
un coll rodó i arrugat del darrere. Llavors
no els compràvem pas a la botiga com
ara. Me’l va fer la Maria de can Perafel.
Érem uns 30 o 40 convidats i vam anar a fer
el tiberi a la Deu. Vam menjar canelons i
vedella amb bolets, pastís i xampany.
El nostre viatge de noces va ser de 10
dies entre Barcelona i València. Vam fer
part del viatge amb tren i, com us podeu
imaginar, anava tan a poc a poc que el
trajecte de Barcelona a València va durar
tota la nit. Jo li deia a en Josep: sembla el
tren d’Olot, que marxa quan vol i torna
quan pot! A València vam tastar una paella i, com us podeu imaginar, no té res a
veure amb les que fem aquí.
El primer habitatge de casats va ser al
carrer Figueres del barri de Sant Roc d’Olot.
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Batet de la Serra i
treballava, de jove,
a la fàbrica de
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Casamitjana...
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El personatge: LA TERESINA DE CAN NINSU

Hi ha un tema que la fascina, li comento la
paraula viatge i ella s’aixeca d’una revolada de la cadira... Apareix amb un munt
de catàlegs dels seus viatges per Espanya
i Europa.
Són revistes que havíem comprat arreu on
havíem anat i, així, quan vull recordar, obro
el calaix. Ens agradava conèixer altres ciutats tot i que, de menjar com aquí, res.
Abans de jubilar-nos vam viatjar moltíssim,
cada any voltàvem. Sobretot països europeus. Encara recordo d’Holanda aquelles
comportes del pont que s’enlairaven i les
flors; de París, el Louvre, de Venècia, el
meu ensurt, que gairebé caic de la gòndola;
sort, perquè l’aigua feia una pudor...
Un cop jubilats anem cada any 8 dies a
Salou a descansar. Ja fa 10 o 15 anys que hi
anem. Ens agrada molt poder estar a la
platja i veure el mar.

...El primer
habitatge de
casats va ser al
carrer Figueres del
barri de Sant Roc
d’Olot...

El dia de casament de la Teresa i en Josep.
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...Abans de
jubilar-nos vam
viatjar moltíssim,
cada any
voltàvem.
Sobretot països
europeus...
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Com és actualment un dia de la Teresa?
M’aixeco cada dia cap a 2/4 de 8 per regar
i cuidar les meves flors. Esmorzo i faig la
feina de casa. Fins no fa massa temps,
anava a gimnàs i a memòria però, ara, no
faig res d’això.

Al cap de quatre anys, ens vam traslladar al
carrer Castellfollit. Ens agrada molt viure
en aquest barri. Estem molt i molt tranquils
i tenim molt bons veïns.
El matrimoni va tenir només una filla, la
Maria. El 1982 es va casar amb en Toni
Vegas. Fruit d’aquesta relació van néixer
en Jordi i la Marta. En Jordi i la seva dona,
la Vanessa, els coneixem aquí a la Vall
perquè durant una temporada van portar
la carnisseria de l’Aulina dels Hostalets.
Mentre la nostra nena va ser petita, jo em
vaig quedar a casa, però quan va fer els
10 anys vaig començar a treballar a
OPESA plats cuinats. Ho vaig deixar per
ajudar en Josep a la granja. El meu home
era comerciant de porcs i vedells a la
Vall, a la Garrotxa i per l’Empordà. D’aquí
el nom de l’Aulina de la carnisseria.
Actualment, el meu net és el que porta
l’explotació ramadera del Mallol i la de
dels Hostalets.
El matrimoni durant el seu viatge de noces el 1960 a la
plaça Catalunya de Barcelona.
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Sempre li havia fet il·lusió tenir un mòbil i,
fa un any, li’n van regalar un pel seu sant.
L’agafa per ensenyar-me’l i de cop sona la
música d’una sardana.
Aprofito per demanar-li una cosa.
El vostre cor és català?
Sí, tot ho vull català.

...Sempre li havia
fet il·lusió tenir un
mòbil i, fa un any,
li’n van regalar un
pel seu sant...

Emocionant, Teresa. Gràcies.
Alícia Caritg

Les noces d’or el maig del 2010.

A l’hora de dinar, l’única cosa que mirem a
la tele és el Telediari i, a la tarda, sempre
segueixo el meu home a les granges. Allà hi
tenim un banc o cadires i hi passem l’estona; a l’hivern, al sol, i a l’estiu, a l’ombra.
Quan els meus nets eren petits, vaig fer de
iaia. Els cuidava quan estaven malalts i els
anava a buscar a l’escola.
De tant en tant, tinc tota la troupe a dinar.
En Josep diu que soc la reina de l’arròs a la
cassola, els calamars a la romana i l’escudella. En Josep ho confirma amb un somriure i un cop de cap afirmatiu.
La Teresa és una dona senzilla però elegant
per l’edat que té. Avui ens ha rebut amb
una bata blava i fa un pam de goig.

AMB EL COR...
EL MILLOR DIA: a parts iguals el casament i el naixement de la meva filla.
PER OBLIDAR: l’època de l’escola. No
m’agradava gens.
UN COLOR: el blau.
UNA CANÇÓ: les sardanes. Però si fan
havaneres a la tele, soc capaç d’estarm’hi tota la nit.
UN LLIBRE: prefereixo una revista com
la vostra, que no sigui gruixuda i amb
poca lletra.

Foto de família el dia del casament de la seva neta Marta Vegas i l’Enric.
D’esquerra a dreta: el seu gendre Toni, la seva filla Maria, la Teresa i en Josep, els nuvis, la Vanessa, amb el seu marit
Jordi, l’altre net, i les dues besnetes, l’Anna i la Mireia. ”Érem 2 i, de moment, ja en som 10”.
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...En Josep diu que
soc la reina de
l’arròs a la
cassola, els
calamars a la
romana i
l’escudella...

Per acabar la nostra entrevista ha posat de
fons una de les seves havaneres preferides
i juntes hem cantat:
“El mar és blau, el mar és blau, el mar és
calma i és temporal...”.
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De la Vall d’en Bas a Washington DC per a participar en l’Smithsonian Folkfest

L’Smithsonian Folklife Fest és un festival de demostracions de cultura popular i tradicional que es realitza a la capital dels
EUA, Washington DC. Un esdeveniment organitzat per l’Smithsonian Institution que agrupa un total de 19 museus, molts
d’ells nacionals, diverses galeries d’art, jardins botànics i un zoo nacional. Entre altres, destaquen, el Museu d’Història
d’Americana, el Museu de l’Aire i l’Espai o el d’Història Afroamericana, inaugurat fa poc per l’antic president Barak Obama.
Aquesta institució és propietat del Govern Federal dels EUA d’on rep la majoria del seu pressupost, que suma quasi 900
milions de dòlars anuals. Un veritable hòlding cultural.

L’
...Enguany,
Catalunya hi ha
participat sota el
subtítol “Tradició i
creativitat des del
Mediterrani”...
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...L’emplaçament
de la comitiva
catalana ocupà
uns 2.000 metres
quadrats...
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any 2016 l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i
l’Institut Smithsonian van començar a estrènyer relacions. Fruit d’una connexió entre el
municipi i la institució amb seu a Washington
es va poder desenvolupar una proposta de
projecte, amb la intenció d’incloure la Vall
d’en Bas en el festival, que finalment es va
presentar l’estiu del 2017. Uns mesos més
tard arribava l’acord formal entre les dues
administracions i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya per a poder-hi
participar definitivament. A partir d’aquí, treballadors de l’Smithsonian iniciaren una
ronda d’entrevistes amb els preseleccionats.
Entre una de les moltes branques de la institució hi trobem el festival. Aquest, que és de
caràcter anual, sol durar de 8 a 10 dies i cada
any rep dues cultures d’arreu del món. Es
troba ubicat en el Mall, entre l’Obelisc i el
Capitoli, que és on es reuneixen els governadors federals dels EUA. És, per tant, un festival d’estat en què hi és present una bona
comitiva del govern americà i, per tant, una
gran oportunitat per als territoris participants per donar a conèixer les seves tradicions, però, també, la seva innovació cultural
i creativa i per estrènyer relacions comercials
i empresarials.
Enguany, Catalunya hi ha participat sota el
subtítol “Tradició i creativitat des del Mediterrani”. Aquesta llicència engloba els quatre
grans eixos que regeixen aquesta mostra cul-

tural: la tradició vinculada i la innovació, la
riquesa associativa, la convivència i el profund sentit del lloc que els catalans tenim
amb el nostre territori.
L’emplaçament de la comitiva catalana ocupà
uns 2.000 metres quadrats –enguany també
hi participava Armènia, amb uns 1.000
metres quadrats–, el total del Mall és de
10.000 metres quadrats. Aquest espai, el de
Catalunya, estava dividit per àmbits. Entre
ells, l’Ateneu, un espai creat per a desenvolupar-hi converses amb el públic com per
exemple parlar de la llengua, música i artesania catalana. També s’hi van fer diverses
xerrades sobre la Vall d’en Bas. Just al costat
hi havia el Creative Enterprises, on s’ubicaven les tendes dels artesans i un petit espai
per a fer-hi tallers, pensat especialment per a
ells. En aquest emplaçament, hi trobàvem els
artistes de la Vall, en Jordia Traveria i l’Ariadna Guasch. Entre els artesans i la plaça
Major, hi actuaven els castellers –el cap de
setmana n’arribaren finalment uns 350 de la
colla Jove i Vella de Valls–, en aquest mateix
espai hi havia els catifaires i els engalanaments, que s’anaren realitzant al llarg dels
dies del festival. Els encarregats de desenvolupar-los foren la Federació de Catifaires de
Catalunya i els experts en engalanaments,
els del barri de Gràcia de Barcelona. A l’altre
costat de la plaça Major, hi trobàrem els terri-

9/10/18

...l’Eva realitzà
tallers i
demostracions
amb la intenció de
mostrar al públic
americà les
nostres arrels...

...hi cuinà una
crema de
xampinyons. Una
recepta rica en
fibra, hipocalòrica,
sense greixos i
econòmica, i que
el públic americà
desconeixia...

16:31

Página 15

toris de Catalunya: el Pirineu, representat
pels fallaires d’Isil, la pedra seca, el Forn la
Fogaina, i l’Eva Rosich, que a la vegada mostraven, alguns d’ells, els entorns rurals.
També hi era present el mediterrani –amb
dos pescadors de Palamós– i el delta de l’Ebre. En aquesta mateixa àrea, hi trobem l’espai de música, dansa i l’imaginari popular,
així com els diables. També hi havia la participació de diversos músics com les Anxovetes, la cobla dels Sons Essencials, el grup
Washingtonià que va versionar Els Segadors,
Sound of Thunder, Alidé Sans, Maria Arnal i
Marcel Bagues, Joan Garriga i Ivan Caro i Pilar
Planavila.
Aquesta edició fou coorganitzada i finançada
pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Smithsonian Institution, Adifolk, l’Institut Ramon Llull, la Fira de Manresa, les diputacions provincials de Girona,
Barcelona, Tarragona i Lleida així com l’empresa Grífols USA.

Eva Rosich. La cabana dels sabons
L’Eva Rosich viu a la mitja muntanya de la Vall
d’en Bas, al davant de l’ermita de Sant Antoni
de Puigpardines. Sempre ha estat vinculada
a la natura i la viu amb intensitat en el seu dia
a dia. Ja des de petita s’ha sentit atreta per
l’entorn on vivia i coneix tota la flora i la
fauna que l’envolta. No és fàcil viure a la
mitja muntanya, tot i els evidents avenços
dels darrers anys. Va escollir establir-s’hi
perquè és on se sent còmoda. Té cavalls i cul-

Eva Rosich en el seu espai durant el festival.

tiva una gran diversitat de plantes remeieres.
No obstant això, prefereix trobar-les en estat
salvatge, ja que afirma que en aquest estat
els seus principis actius són més purs. També
és infermera i treballa en el CAP de Camprodon. La base científica de la infermeria l’hi ha
donat molt de coneixement per poder desenvolupar la seva passió, que són les plantes
remeieres. És per aquest motiu que fou escollida pel festival, per la seva passió i pel seu
gran coneixement en aquesta matèria.
Durant el festival, l’Eva realitzà tallers i
demostracions amb la intenció de mostrar al
públic americà les nostres arrels. No obstant
això, per ella, també fou molt important
ensenyar-los a fer els seus propis remeis, ja
que, allà, els desconeixen. Realitzà, per
exemple, destil·lacions de lavanda amb l’objectiu d’obtenir aigua floral i oli essencial,
que era la base de bona part de la cosmètica
que elaborà durant el festival. També va preparar remeis com olis de cop, alcohol d’àrnica o ungüent de cop.
A l’espai show cooking, una cuina ubicada al
festival d’Armènia, hi cuinà una crema de
xampinyons. Una recepta rica en fibra, hipocalòrica, sense greixos i econòmica, i que el
públic americà desconeixia totalment. S’acostumen a treballar poc els bolets als EUA.
Aquesta experiència, compartida amb Armènia, ha estat molt enriquidora, ja que ha
pogut descobrir una extensa varietat de plantes d’origen armeni que desconeixia. També
ha descobert que Armènia té un coneixement
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De la Vall d’en Bas a Washington DC per a participar en l’Smithsonian Folkfest

L’Àngel Zamora després d’una mostra gastronòmica.
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...Als EUA no hi ha
coques, i aquest
producte es
convertí en un
gran reclam fins al
punt en què fou
convidat a realitzar
un taller per a
forners
professionals...

ancestral de la cultura floral, i que bona part
d’ell es va perdre arran del genocidi armeni
del primer quart del segle XX. Afirma que, per
als armenis, la natura és la seva farmàcia.
Quan fou escollida per participar en el festival sabia que els americans eren gent
curiosa. Algunes persones del festival li ho
havien advertit i ho ha pogut comprovar. Tots
els artesans tingueren molt d’èxit en el festival, però els tallers de l’Eva mogueren masses. En cada taller podia arribar a tenir més
de 100 persones. Moltes d’aquestes li demanaren assessorament per a diferents aspectes de la seva vida. S’adonà que hi ha molt
d’interès per a les qüestions tradicionals vinculades als remeis, com si d’alguna manera
volguessin recuperar les seves arrels.

Àngel Zamora. Forn la Fogaina
L’any 2012, l’Àngel Zamora, juntament amb
la seva parella Emma, varen obrir el Forn la
Fogaina a la Vall d’en Bas. En pocs anys,
aquest flequer, format en diferents aplicacions artesanals, ha aconseguit posicionarse en el món del pa. No ha estat fàcil fer-se
un nom, evidentment, entre tots els forns de
la Garrotxa, que també són de molta qualitat.
Els seus ingredients, les seves receptes i el
procés tranquil i calmat de fer el pa han estat
la clau de l’èxit d’aquest projecte que anys
més tard ha evolucionat a cooperativa on s’integraren altres socis. Precisament, aquesta
manera de treballar i els productes i processos tradicionals, que recuperen l’origen del
pa, és el que va cridar l’atenció als curadors
del festival.
Durant el festival, l’Àngel es trobà ubicat en
un espai que simbolitzava un forn i on ell preparà diferents tipus de pans i coques. Altrament, participà intensament en el show cooking i en l’espai Ateneu.

En l’espai de cuina, hi preparà una coca de
recapte i quatre tipus d’entrepans diferents.
El que més li agradà en aquest espai fou
poder treballar amb el xef sirià, exiliat a
Armènia, el senyor Andraning Kilislyan.
Segons l’Àngel, el forner està molt limitat
pels seus ingredients bàsics: farina, aigua i
sal. Per tant, innovar és molt complex. Treballar amb aquest xef, doncs, resultà una oportunitat magnífica i veié com transformava el
seu producte, el pa, d’una manera sorprenent. Per ell, treballar amb cuiners és molt
gratificant i a Catalunya, comenta, no es fa
prou. Molts restaurants i xefs encara no
donen la importància que es mereix al pa.
Abans d’anar-hi, l’Àngel, no tenia molt clar
què s’hi trobaria. El dia a dia del forner és
molt intens i fins que no va agafar l’avió no
se’n va adonar, realment, del que estava a
punt de descobrir. Aquest estava ple d’artistes i artesans de reconegut prestigi a Catalunya, i era evident que quelcom increïble
estava a punt de succeir. A escala professional, els forners viatgen poc. No és com els
cuiners, que ara mateix es troben en un
moment d’exaltació, i que són convidats
arreu del món per a fer formacions i demostracions. El món del flequer professional
encara no ha realitzat aquest salt i, per tant,
per a ell, haver estat convidat per la seva condició d’artesà del pa significa molt.
A la fira és l’únic que prepara menjar. Tothom,
participants i públic en general, no parava de
voler-li comprar els seus productes tot i que
la seva venda està prohibida i l’objectiu del
festival és mostrar la cultura.
Als EUA no hi ha coques, i aquest producte es
convertí en un gran reclam fins al punt en què
fou convidat a realitzar un taller per a forners
professionals fora del marc del festival. A
més, visità diverses fleques de renom com
ara la Seylou Bakery, que només treballa
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fons, hi trobem el
taller artístic Jordi
Traveria...

...En Jordi apunta
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En Jordi durant un dels diversos tallers que va realitzar.

amb farina integral i blats antics, i la Bread
Furst, que l’any 2017 va guanyar el premi
nacional Bread James Bird. En aquesta hi treballà durant tota una jornada laboral, durant
un dels dies de descans del festival.

Taller artístic Jordi Traveria
Situat a la plana de la Vall d’en Bas, entre
camps de blat, i amb la muntanya de Santa
Magdalena i el Puigsacalm al fons, hi trobem
el taller artístic Jordi Traveria. Aquí hi treballa
en Jordi, format en ceràmica a l’Escola Massana de Barcelona i a la Fundació del Centre
del Vidre, i l’Ariadna Guasch, filòloga i
experta en tècniques d’escriptura que ha
exercit sempre vinculada al món de la comunicació i les idees.
El 2015 en Jordi va obrir el seu propi taller –
una antiga granja convertida en espai de creació i botiga – i des d’aleshores ha desenvolupat projectes artístics per a diferents
àmbits, com la gastronomia, l’interiorisme i
la decoració. Treballa molt vinculat al territori
i la matèria i sempre des de la Garrotxa. Per
tant, les textures de la comarca sempre són
presents en les seves obres, així com la
pedra volcànica, la llum o la diversitat dels
colors. L’any 2016, l’Ariadna es va sumar al
projecte assumint les tasques de comercialit-

En Jordi Traveria i l’Ariadna Guarch amb el president de la
Generalitat Quim Torra.

zació, gestió i comunicació. Els dos formen
un equip únic, i que desprèn màgia, creativitat, tranquil·litat i saber fer.
Segurament per tots aquests motius els curadors del festival els escolliren, i realment fou
un encert. Tenen una capacitat infinita per a
comunicar-se gràcies al llenguatge plàstic. A
través de l’aplicació creativa transporten el
paisatge a l’art. Un resum del territori en una
peça de vidre. Per a ells – els dos són presents en el festival– participar en el festival
ha representat obrir una finestra al món, una
oportunitat per a mostrar i explicar una
manera de fer, que té a veure amb l’ofici i el
seu dia a dia. Així mateix, també ha estat
molt important per a ells tenir la possibilitat
d’interactuar amb el públic i demostrar, a l’altre costat de l’Atlàntic, el que fan. L’Ariadna
assenyala que l’interès del públic nord-americà per a la seva obra i la seva feina és sorprenent. És una gent molt expressiva, que no
tenen cap mena de limitació en expressar el
que senten. En Jordi apunta que li ha cridat
l’atenció el respecte per a l’acte de crear, pel
procés creatiu, i per l’artista. Un reconeixement vers la feina i l’ofici. Entre altres, també
s’ha interessat molt en les seves peces el
públic nadiu i turista japonès.
En general, la gent quedà molt sorpresa amb
el tipus de tècnica artística que han utilitzat
aquests dies; pols de vidre, esmalts, pigments o motlles, entre altres. Tot i no ser un
procés molt espontani, el públic l’ha gaudit
amb avidesa observant amb atenció cada pas
de forma acurada i pacient.
Durant els dies del festival i de descans,
també aprofitaren per a descobrir el patrimoni artístic de la ciutat. Entre altres visitaren algunes galeries d’art en què han estat
convidats, com ara la Latela Gallery – una
galeria d’art que es dedica a comercialitzar
peces artístiques– i la National Gallery de l’Smithsonian.
Xevi Collell
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Presentació del grup de Grallers i X Trobada de Gegants

Grup de grallers abans de l’inici de la cercavila de divendres.

C
...vam tenir
l’honor de poder
acompanyar els
gegants, el burro i
la burrassa des de
can Tista fins a la
Plaça Major...
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les gralles, s’hi
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timbalers que
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el ritme...
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om cada any, el mes de setembre passat va
tenir lloc la Festa Major del nostre poble amb
tots els actes que la caracteritzen: penjada
del burro, sopar popular, ball dels gegants,
baixada de karts, disfressagresca, burrastorming, tornaboda… Enguany, però, s’hi han
afegit dos actes molt importants per a totes
aquelles persones que ens estimem els
gegants i la faràndula del nostre poble. Un
d’ells ha estat la presentació del grup de grallers d’en Bas i l’altre la X trobada de gegants
que, per primera vegada, ha tingut lloc durant
la Festa Major.
La presentació del grup de grallers va tenir
lloc durant la cercavila del divendres, on
quinze grallers i sis timbalers vam tenir l’honor de poder acompanyar els gegants, el
burro i la burrassa des de can Tista fins a la
plaça Major. Un cop allà, el grup de grallers
vam poder tocar algunes de les cançons que
havíem après, i es va fer un obsequi a la Rosa
Siñol, la persona que va idear aquest grup i
que desinteressadament ens dona les classes
de gralla. Tot va començar fa una mica més
d’un any; quan el grup de geganters d’en Bas
feia temps que recorria les comarques veïnes
per participar en les diferents trobades. S’hi
trobava a faltar, però, el que tenen la majoria
de colles geganteres del nostre país: un grup
de grallers que fessin ballar els nostres
gegants a les cercaviles on eren convidats. No
podia ser que en Bas, un poble amb tradició
de trobades geganteres com n’hi ha pocs a la
Garrotxa, no tingués un grup de grallers. Va
ser així com la Rosa Siñol es va oferir voluntària per ensenyar a tocar aquest instrument a
tota la gent d’en Bas, grans i petits, que hi tin-

Logo del grup de grallers fet per la Janina Bach.

guessin interès. Van començar els assajos a
can Tista els divendres a la tarda amb la primera tongada de grallers: l’Àngels, la Maria,
l’Òscar, en Mounsif, en Biel, en Dani, l’Arnau i
la Martina, amb la Rosa al capdavant. Alguns
grallers d’aquest grup ja van participar en
alguna trobada de gegants, com la de Sant
Vicenç de Torelló, Sant Cristòfor i Masbernat i
la Canya. Va ser precisament a la trobada de
la Canya d’enguany que unes quantes persones més, que habitualment seguíem els
gegants d’en Bas a les seves trobades, vam
decidir afegir-nos al grup en veure l’animació
que despertaven les gralles en una cercavila.
Va ser dit i fet; i a partir de llavors es van afegir al grup la Berta, l’Anna, la Núria, la Laia,
l’Eva, en Guillem, l’Aniol, la Susanna, en Toni
i en Marc. Un cop afinades les gralles, s’hi van
afegir els timbalers, que ens marquen el
ritme, format per l’Anna, en Pere, en Miquel,
la Mariona, la Sira i l’Arnau i ja tenim el Grup
de Grallers d’en Bas fen xerinola. Fins i tot
vam organitzar el sopar de la Revetlla de Sant
Joan a la plaça Major d’en Bas.
La casualitat va fer que, en aquesta última
festa d’en Bas, hi tingués lloc la desena trobada gegantera del nostre poble, on van participar vint-i-dues colles de gegants, faràndula, timbalers i grallers. Val a dir que, a part
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Els gegants d’en Bas ballant amb cinc globus cada un, per celebrar la X Trobada Gegantera.

Celebrant el dese
̀ aniversari de la trobada.

d’aquestes deu últimes trobades, si ens n’anem una trentena d’anys enrere, el poble d’en
Bas ja havia acollit algunes trobades geganteres, en l’època en què en Gaiotàs i la Biela
eren ballats per en Josep Martí i en Joan
Pijoan. En Bas és un dels pocs pobles de la
Garrotxa amb tradició de trobades geganteres, però amb l’esforç i les ganes de la colla
gegantera i de moltíssims voluntaris ha estat
possible haver-ne organitzat fins a deu, i
esperem que se’n puguin organitzar moltes
més. Com cada any, la trobada començà amb
la plantada de gegants a 2/4 de 10 del matí al
Parc de l’Estació, i amb un bon esmorzar per
a totes les colles, per agafar forces per a una
llarga cercavila de més de dues hores que s’i-

Alguns dels gegants a la trobada de dissabte.

nicià a les onze del matí. La colla de grallers,
doncs, vam poder acompanyar els gegants
pels carrers del nostre poble fent sonar el
Correfoc, la Cosa està negra o Gironella acompanyats dels nostres timbalers. No podia faltar l’aperitiu a mitja cercavila, i la ballada
final de tots els gegants en el mateix lloc
d’inici de la cercavila. La trobada acabà amb
l’entrada d’un pastís per celebrar aquests 10
anys, on hi havia un obsequi per a cada una
de les colles participants, tot acompanyat pel
grup de grallers tocant l’aniversari feliç. I aquí
no acabà tot; hi hagué encara una última sorpresa: un logo dels grallers d’en Bas ideat per
la Janina Bach i un obsequi de la Rosa per a
tots els grallers i timbalers. Com cada any, se
sortejaren també dues magnífiques paneres
de productes dels diferents comerços i establiments de la Vall.
Des del grup de Geganters i Grallers d’en Bas,
només ens queda per dir que tothom és benvingut a formar part d’aquesta colla i agrair a
tothom que va participar i col·laborar en la
que podem dir que ha estat la trobada gegantera més participativa que ha tingut lloc al
nostre poble.
Grup de Geganters i Grallers d’en Bas
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Punta Alta de Comalesbienes 3.014 m

Tot el grup al cim, 43 persones, rècord Guinness?

A
...A les 5 vam
començar a pujar,
de nit, cosa de la
qual jo, Raquel
Padrosa, vaig
gaudir moltíssim...
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...A les 7 arribàvem
al refugi, on la
resta de
caminaires ja ens
esperaven...
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quest any som tres a escriure l’experiència
del primer tres mil, visca la redundància.
Tot va començar l’any passat, quan uns quants
amics vam anar a fer una travessa i en Menguis fill ens va anar parlant dels 3.000 m que
feia el GECA. Així, vam decidir que aquest 2018
nosaltres també aniríem a fer-ne un.
A mitjans de febrer del 2018 li vam comentar
a en Menguis que ens guardés lloc per a uns
quants al refugi. I al maig, quan li vam
comentar que seríem un més, ens va mirar
amb cara de sorpresa i ens va dir que ja no
teníem lloc al refugi, que es pensava que era
broma, que no hi aniríem. Així doncs, la nostra aventura va començar per buscar lloc on
dormir!
Un divendres, sortint de la feina, vam
començar a pujar (amb cotxe) fins a Boí. Dissabte vam gaudir de la companyia amb una
magnífica barbacoa i d’un bany a la piscina i
vam descansar per a l’endemà.
Diumenge ens vam llevar a les 4 de la matinada i ens vam reunir amb els altres excursionistes que no havien dormit al refugi; en
total érem 15. A les 5 vam començar a pujar,
de nit, cosa de la qual jo, Raquel Padrosa,
vaig gaudir moltíssim: em va semblar que en
comptes de dues hores van ser cinc minuts.
En canvi a mi, Laura Garriga, em va faltar una
mica més de llum per contemplar el paisatge.
A les 7 arribàvem al refugi, on la resta de
caminaires ja ens esperaven. Vam aprofitar
per esmorzar tots junts i començar l’ascens.
En ser novells amb la colla de la GECA, ens
vam anar quedant enrere; des de la nostra

posició, vèiem un reguitzell de persones
caminant l’una darrere l’altra, directes cap al
cim.
Ningú no ens va avisar que havíem de portar
diversos paquets de galetes: per cada metre
que pujàvem, algun veterà del GECA cridava:
“Parada per menjar galeta!”. Aquesta tècnica
ens va fer riure molt, però ho vam trobar una
bona manera d’agrupar tota la colla. (Si mai
voleu fer un 3.000 amb el GECA, recomanem
portar petits paquets de galetes.)
Durant l’ascens, ens va impressionar que el
cim de Punta Alta fos tan amagat; quan vam
començar a caminar ni el vèiem, i a mesura
que salvàvem desnivell l’anàvem descobrint.

Pujant al Comalesbienes.
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...El cim ens va fer
sentir com
formigues en la
immensitat de la
natura; ...

L’últim tram de pujada se’ns va fer fàcil i
divertit, no sé si pel fet de grimpar o pel
neguit de saber que faríem el nostre primer
3.014 m, la Punta Alta de Comalesbienes.
El cim ens va fer sentir com formigues en la
immensitat de la natura; realment aquest
planeta és impressionant! Miraves a l’horitzó i veies un espai tan verge, muntanya
rere muntanya, llac rere llac... Tot i això, si
miraves just el que tenies al costat, només
veies gent: érem 43 persones fent el cim,
cosa que, segons alguns, era un rècord
Guinness.
Segur que sempre recordarem aquest cim,
perquè el moment es va immortalitzar des
de totes les càmeres i angles possibles, i
mai hi va faltar una estelada!
Vam començar el descens passant per un
altre cim: el Pic de Comalesbienes (2.993
m). Com que era a la sortida del 3.000,
alguns van decidir fer un castell per acabar
d’arribar a l’altitud de l’excursió i poder dir
que n’havíem fet dos.

La següent parada va ser a l’estany de
Comalesbienes, on vam dinar i alguns
valents es van banyar. Per arribar a la presa
de Cavallers, havíem de baixar per una tartera seguint el transcurs del riu.
L’últim tram va ser el més dur per diversos
motius: el descens de molta altitud amb
pocs metres, les hores que portàvem a les
cames, veure la presa quan encara érem
molt amunt i la tartera, cosa que no ens va
ajudar gaire. Volem fer un sincer agraïment
a tots els muntanyencs experts que ens
van ajudar i ensenyar a baixar la tartera que
tant ens va fer patir.
Nosaltres no teníem la sort de fer festa
aquell dilluns, i vam haver de marxar el
mateix diumenge, així que no ens vam
poder quedar a gaudir una estona més de la
gran companyia.
Sabem segur que tot i que ha estat el primer 3.000 amb el GECA no serà l’últim, perquè encara us devem l’ampolla de cava.
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Descens cap als estanys de Comalesbienes.
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Caminada a l’Aplec de Falgars

SECCIÓ MUNTANYA

Davant la cabanya de Porxiugues.

A
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...no puc deixar de
mirar la casa de
Freixadella. Quin
goig veure-la així
de restaurada i
conservada.
M’imagino com
devia ser la
infantesa de la
meva iaia Rosa en
aquesta casa...
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vui, dia 1 de juliol de 2018, ens hem llevat ben
d’hora, ben d’hora, per arribar a les 8 del
matí, ben puntuals, a Falgars. Quan ens
començàvem a enfilar per accedir cap al
refugi, ens hem trobat la gent del GECA que
ens ha obert les portes per continuar el camí
i observar que estem rodejats d’arbres frescos i verds sentint la humitat de la rosada
estiuenca de bon matí. El cel que ens acompanya és ben blau i crec que no haurem de
patir per tempesta.
Iniciem el camí des de la Coromina i, al cap
de poques passes, no puc deixar de mirar la
casa de Freixadella. Quin goig veure-la així
de restaurada i conservada. M’imagino com
devia ser la infantesa de la meva iaia Rosa en
aquesta casa. Estic convençuda que una part
de les meves arrels afectives es troben en
aquest lloc.
Ens endinsem per la zona de Pibernat passant pel torrent, la font i la plana acompanyats per les vaques de la casa i el so de les
esquelles… Aquest so ens recorda que estem
en plena natura.
Caminant una estona més arribem als cingles del Bronzar, quines vistes més boniques
de la Vall d’en Bas! Observo en Bas, els Hostalets, la Mare de Déu del Mont, el Canigó,
Puigsacalm… i, també, les recordo pensant
en les meves amigues i la Lletissonada de
2017. Em sento privilegiat de poder-les tornar a gaudir una segona vegada. La veritat

és que, quan arribes en aquest punt, l’aire
que arriba del cingle et dona un alè d’energia per poder continuar el camí.
A continuació arribem a coll Pedró, on fem
parada i fonda.
Arriba la millor hora del dia, el moment d’esmorzar. Contemplo un moment de silenci
assaborint cadascú el seu entrepà. Compartim la bota de vi, els carquinyolis, els anissos, que em transporten a la infància, i els
caramels de cafè. Amb la panxa plena, la
xerrameca comença aflorar de nou.
Coll Pedró és un encreuament important de
camins, però nosaltres continuem el camí en
direcció a Porxiugues.
Arribem a la cabanya de Porxiugues on fem la
primera foto de grup. Les bigues de fusta visibles de la casa m’inspiren una casa gran,
habitada per pagesos, forta i viva en el seu
moment… on t’adones que les coses canvien
i que res és per sempre. Potser un dia algú
l’estimarà molt i podrà rebre una transformació inesperada.
Comencem a intuir que a pocs metres per on
caminem podrem omplir les cantimplores. El
xipolleig de l’aigua que brolla se sent a pocs
metres del naixement de dues fonts. Primer
trobem la font Sorda i, a continuació, la font
de la Faja. El sento com un lloc de silenci,
descans i molta vida, on les coses neixen i
segueixen el seu camí, fluint i sense que existeixi el temps.
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...la font de la Faja
hi neix el riu
Fluvià, que aquest
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aiguamolls de l’Alt
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...Sento que
Falgars també
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meva vida. Un dia
vaig llegir que,
a Falgars, el temps
s’alenteix prou
per retornar la pau
a l’esperit...
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No em deixa de sorprendre que de la font
Sorda hi neix el riu Forners que s’acabarà
reunint amb el riu Ges a Torelló i, seguidament, connectarà amb el riu Ter. Aquest continuarà per alimentar una part de Catalunya
fins a arribar els aiguamolls del baix
Empordà per desembocar a l’Estartit, en
canvi, de la font de la Faja hi neix el riu Fluvià,
que aquest alimentarà els aiguamolls de l’Alt
Empordà fins a desembocar a Sant Pere Pescador. La distància de la desembocadura dels
dos rius és de 21 km en línia recta.
Són dos rius que segueixen camins diferents,
però neixen i moren al mateix lloc. Tots dos
acaben a la immensitat del mar, i saps que,
mentre hi hagi vida, aquest cicle no deixarà
de fluir. Mai serà la mateixa aigua, sempre
estarà en contínua evolució i transformació,
però l’essència serà sempre la mateixa.
Passem pel costat del Molí de la Faja, que en
el seu millor moment d’esplendor segur que
aprofitava l’energia del riu per produir i alimentar molta gent.
Tot d’una ja veig un sagal jove enfilat a dalt
d’un arbre ajudat per la gent del GECA i penjant un llaç groc a sobre la Creu de Llobí. No
em deixo de preguntar quina serà la història
d’aquesta Creu…
En Fernando Molas, també anomenat Fernando de la Faja, habitant durant molt temps
de les contrades de Cabrera i amic d’explicar
històries d’aquest indret, ens comenta la
història de la Creu de Llobí.
”Aquesta, situada en un lloc on es creuen
diferents camins i que antigament era lloc de
pas de moltes persones que tornaven de vendre en fires, mercats, etc., i era aquí, on
també rondaven els bandolers.
Aquests temorosos personatges esperaven
que els firaires tornessin de vendre i, quan
passaven per allí, els robaven tot el que
duien. Un bon dia, però, els bandolers van
voler robar a un dels firaires i aquest va oferir
resistència. A causa d’això els bandolers van
disparar uns quants trets causant així la mort
del pobre home.
En aquest mateix lloc, els familiars del firaire
hi van clavar una creu en el seu record. Vet
aquí, doncs, la història de la Creu de Llobí”.
Desafortunadament, en l’actualitat encara no
podem parlar de llibertat en la nostra socie-

La Creu de Llobí amb al llaç groc.

tat, però confio que un dia així sigui. Un gest
molt bonic de posar un llaç groc al voltant de
la creu.
Finalment, entre vaques, arribem a l’Església
de Sant Pere de Falgars, una preciosa església romànica del segle XI d’una sola nau,
absis semicircular i campanar de torre.
En aquells moments, els feligresos comencen a entrar per iniciar la missa.
Els preparatius de l’aplec són més que evidents entre banderoles de colors i taules a
punt per a més tard servir el dinar. Un any
més, hi haurà el dinar de germanor de persones que estimen aquest aplec.
Nosaltres celebrem la fi de la caminada amb
un ressopó al Refugi que consisteix en
beguda, fruita fresca, coca, xocolata i embotit. Quin final més dolç.
En marxar no deixo de mirar Freixadella tot
recordant la meva iaia. Sento que Falgars
també forma part de la meva vida. Un dia vaig
llegir que, a Falgars, el temps s’alenteix prou
per retornar la pau a l’esperit i crec que així
serà.
Dedico aquest escrit a la iaia Rosa, a la meva
família i en Josep per passar un dia especial
al costat dels que m’estimo. També els tiets
que cada any formen part de la festa de Falgars. I també a les meves amigues i amics
que sempre m’acompanyen. Dono les gràcies
a en Menguis per donar-me l’oportunitat
d’escriure aquest article.

Cristina Bau
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Acampada als Estanys de la Pera

E
...La mainada, més
d’un cop, ens ha
demanat fer dues
o tres acampades
a l’any i els pares,
no ens ho diuen,
però se’ls veu a la
cara...

PUIGSACALM 139

...a les 6 de la
tarda, va començar
a pedregar, amb
trons i llamps,
mentre la mainada
jugaven a cartes...
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l cap de setmana del 7 al 8 de juliol, amb la secció del GECAmainada i GECAjovent, ens en vam
anar d’acampada al refugi dels Estanys de la
Pera i aquí us deixem la nostra crònica.
A les 9 del matí, ens trobem al parc de l’Estació
de Sant Esteve d’en Bas per agafar l’autocar que
ens portarà a l’estació d’esquí de fons d’Aransa.
Després d’un comiat ràpid entre pares i mainada, tots tenen pressa, uns per marxar d’acampada i els altres perquè hi vagin. En aquell
moment, tots tenim un desig diferent, als monitors se’ns enganxen les acampades, sembla que
fos ahir que vam anar a acampar al Refugi d’Estasen i ja fa un any, quina nit que ens espera… La
mainada, més d’un cop, ens ha demanat fer
dues o tres acampades a l’any i els pares, no ens
ho diuen, però se’ls veu a la cara que el que els
agradaria, i molt, és que anéssim a acampar un
cap de setmana al mes.
Tots a l’autocar i lligats, comença el nostre calvari, la força de 15 mainades és desbordant. A
més, a aquella hora del matí és desbordantment
aclaparadora, sobretot a la part posterior de
l’autocar. Al cap d’una hora, les bèsties s’han
calmat, no per la música, que sonava a estones,
sinó pel cansament del trajecte, “ja no sabem
què fer més”.
La primera parada la fem a la Collada de Tosses,
per a refer-nos de marejos i menjar una mica.
Alguns ja fa estona que no es troben bé, d’altres
tenen pipí, alguns, gana i d’altres no saben ni el
que tenen. La parada és un alleugeriment. La
mainada fa la seva, però, a l’hora que hem quedat, tots fent cua per pujar a l’autocar.
Arranquem una altra vegada i no passa ni mitja
hora que hem de tornar a parar, perquè hi ha un
nen que està a punt de VOMITARRRR!!! Tres
hores després de sortir, arribem a Aransa, lloc
on l’autocar ens deixa perquè nosaltres seguim
el camí cap al refugi dels Estanys de la Pera via
refugi Pollineres. La primera part, en podríem
dir passeig, caminant per un camí ample en
tendència a pujar però sense grans escarafalls.

GECAmainda/GECAjovent

En una hora i poc, arribem al refugi de Pollineres
on hi ha una àrea immensa de pícnic. “Mainada,
teniu 40 minuts per a dinar i marxem, que la previsió no pinta bé i hem d’evitar la tempesta que
s’apropa”. A dos quarts de quatre de la tarda sortim de Pollineres direcció als Estanys de la Pera,
aquí sí, el camí és més exigent i hem d’anar més
a poc a poc, però anem pujant. Just al costat del
torrent, que es nodreix de l’aigua dels estanys,
ens parem a fer un petit repòs, un parell de fotos
en el salt d’aigua, que hi ha just sota el refugi, i,
cap a les 5 de la tarda, hi arribem. Poca estona
abans, alguns trons i quatre gotes ens havien fet
alleugerir la marxa i, no anant a veure ni a banyarnos als estanys, arribem d’hora, per evitar la tempesta que teníem just al davant i els trons retrunyien per les muntanyes.
Feta l’entrada, vista la zona de dormir, engeguem
les bèsties a fora perquè juguin a la petita congesta que hi havia a uns metres del refugi, però
avisant-los que no marxin lluny que ben aviat hi
haurà pluja. Però ens equivoquem, sí que hi va
haver precipitació, però no pluja. A les sis de la
tarda, va començar a pedregar, amb trons i
llamps, mentre la mainada jugaven a cartes. Mitja
hora més tard, estàvem just sota la gran tempesta, amb 10 centímetres de pedra i no parava, i
continuava i no afluixava. Una hora després va
venir la calma, encara hi havia precipitació, però
tranquil.la i suau, i vam començar a sortir a fora
per jugar amb la pedra. Finalment, 20 centímetres
de pedra amb unes vistes fantàstiques dels dos
cims ben blancs que l’endemà havíem de pujar, el
Perafita, per part del GECAmainada, i el Perafita i
Monturull, pel GECAjovent.
La tempesta s’allunyava, i de seguida va ser
hora de sopar. Toquen macarrons, fricandó de
vedella i mousse de xocolata, i el que més ens va
sorprendre va ser que la meitat de la mainada es
va estimar més la fruita que la mousse, deixant
les dues cuineres al·lucinants i dient que com
podia ser que la mainada no preferís la xocolata.
És que els del GECA som diferents!!!
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...Quina nit ens
espera, no s’han
cansat gens i aquí
no dormirà ningú.
Però ens
equivocàvem...

...els pares amb
cara d’haver
gaudit del seu cap
de setmana lliure
ens diuen... ”Si
voleu, us els
deixem tota la
setmana”,...
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Continuem jugant a cartes i, poca estona més
tard, ja estàvem preparant motxilles per l’endemà, amb la cançó constant de: “a la motxillaaaa petitaaaaa només heu de posar les coses
d’anar a caminar, ulleres i crema pel sol, aigua,
l’esmorzar i alguna cosa per picar”, mentrestant
recitant aquest mantra “a la motxillaaaa petitaaaa...” nosaltres anem ajudant la mainada a
fer-la, amb el patiment en ment de... Quina nit
ens espera, no s’han cansat gens i aquí no dormirà ningú. Però ens equivocàvem, en pujar tots
a dalt i avisats com estaven, que allò era un
refugi, que hi havia més gent... que havíem d’estar en silenci a partir de les 10... Va sorgir el seu
efecte després d’avisar-los vint-i-cinc mil vegades... i amenaçant-ne algun de fer-lo dormir a
l’altra habitació o que posaríem en Xino al seu
costat. Però, res, una hora i tots a dormir, menys
els que estàvem a prop d’en Xino, que els roncs
ens despertaven constantment, i mira que vam
arribar-li a tirar coses perquè callés...
L’endemà, a les 7 del matí, tots dempeus. Endrecem tot el nostre material i a dos quarts de vuit
a punt per esmorzar. El silenci del matí no ens va
sorprendre, ja que tot i anant a dormir aviat,
alguns no ho van fer fins al cap de dues hores, ja
que el xiuxiueig de nit va ser constant.
A les vuit en punt sortíem del refugi, amb una
visió fantàstica, la pedra del dia abans s’havia
assentat i era tot molt curiós, estàvem en ple
estiu i semblava que caminéssim sobre un pam
de neu.
La primera mitja hora, qui més qui menys va patir
l’arrencada, el fet d’estar mig adormits i adaptarnos a aquell estrany terreny, però, pocs minuts
després, ja estàvem en mode estàndard, caminada amunt i anar fent. Al coll del Perafita vam fer
parada, una mica de beure, jugar bastant i quan
la cosa es desmadrava hi tornem. Encarem l’última pujada, anem fent a poc a poc i, a tres quarts
de deu del matí, arribem al cim, fem la foto de
grup amb pal de selfie, esmorzem, fem un trago i
ara cap aquí, ara cap allà. Els joves se separen de
la mainada, aquests últims es queden una estona
més al cim i el jovent, per no anar tard, seguiran
el camí direcció al Monturull. A en Xevi li toca agafar les petites bèsties de baixada i en Sergi, en
Joan i la Laia, amb els joves, es dirigeixen en sentit oposat cap al Monturull.
Els joves diuen adéu a la mainada i comencen el
descens direcció al Monturull. El primer tram,
entre la gran quantitat de pedra en forma de neu
i la verticalitat del camí, l’hem de fer amb pas
lent. Un cop arribats al coll, toca pujada amb un
desnivell aproximat de 200 metres que no tardem més de mitja hora en assolir-lo. Arribem a
dalt a un quart de dotze, aquí un altre cop, foto

amb pal de selfie, fotos per aquí, fotos per allà.
Mengem alguna cosa i sortim, ja que a les dues
hem de ser al refugi. La baixada, direcció sud,
ens obliga a fer el pic del coll de la Barra, però
no ens hi entretenim gaire, mitja hora després ja
estem encarats a l’est, directe al refugi. Aquí
podem gaudir més, comencem a tirar boles de
pedra/neu, fotos, corredisses i ja ens queda
poc, ja veiem el fi, ens desviem, sortim del camí
i així anar directe cap als estanys, punt on fem
l’última foto de grup GECAjovent i, en poca
estona, arribem al refugi. Allà ens hi espera la
mainada amb molta il·lusió, a on tots hem assolit els nostres reptes. I per a celebrar la fita, fem
una foto de grup davant del refugi.
A les quatre de la tarda, agafem motxilles i el
pícnic, que ens han preparat les noies del refugi,
i comencem a desfer el camí que el dia abans
havíem fet, salt d’aigua, refugi de Pollineres, on
tornem a dinar, i arribem a l’estació d’Aransa a
les sis de la tarda, amb puntualitat britànica,
que és just on ens espera l’autocar per a dur-nos
a la Vall d’en Bas.
Els monitors, ja més reposats perquè tot el que
depenia de nosaltres estava fet, ens pensàvem
tenir unes hores de repòs, però anàvem equivocats, no hi va haver cap dels joves que dormís ni
un moment i vam haver d’aguantar un altre cop
crits i cants. Són incansables, no hi ha res que
els aturi. En arribar a Sant Esteve d’en Bas, els
pares amb cara d’haver gaudit del seu cap de
setmana lliure ens diuen... ”Si voleu, us els deixem tota la setmana”, i la nostra resposta, sense
cap vacil·lació, és: “Amb dos dies seguits, n’hem
fet prou”. En definitiva, un gran cap de setmana
amb moments increïbles i respectats en tot
moment pel temps que ens va deixar, durant un
dia sencer, una estampa blanca i en moments
hivernals en ple estiu.
Monitors GECAmainada i GECAjovent
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Fitxes de les sortides del TERCER trimestre del 2018

SALGA AGUDA – PUIG DEL MIGDIA

PUIGSACALM 139

17 de Juny de 2018 — 20 participants
Horari efectiu: 5,09 h — Horari total: 7.10 h
Vocal: Jordi Muñoz
Itinerari: Pla de la Fusta, pont dels Climent, la
Portalleta, serra del Picancel, cim de Salga
Aguda, coll de Tell, font de la Molina, font de la
casa del Bosc, torrent Fred, coll dels Pins, puig
del Migdia, coll dels Pins, rec dels Colletons,
font dels Colletons, pont dels Climent i pla de la
Fusta.
Altura màx: 1.170 m - Altura mín: 623 m
Desnivell acumulat: 1.055 m
Quilòmetres: 11,290 – Mitjana: 2,2 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: CEO

26

SANT PERE DE FALGARS PORXIUGUES - MOLÍ DE LA FAJA
1 de juliol de 2018 — 35 participants
Horari efectiu: 3,53 h — Horari total: 4,49 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sant Pere de Falgars, torrent de Pivernat,
Pivernat, font de Pivernat, plans de Pivernat, cingles del Bronzar, coll Pedró, Porxiugues, el Fornés,
font Sorda, fonts del Fluvià, molí de la Faja, creu
Lluví i Sant Pere de Falgars.
Altura màx: 1.187 m — Altura mín: 874 m
Desnivell acumulat: 584 m
Quilòmetres: 11,550 – Mitjana: 3,2 km/hora
Temps: bon temps

VALLTER - PIC DE LA DONA CABANA DELS ALEMANYS

PRESA DE CAVALLERS - VENTOSA
CALVELL - PUNTA ALTA

15 de juliol de 2018 — 25 participants
Horari efectiu: 5,32 h — Horari total: 7,02 h
Vocal: Bartomeu Planagumà
Itinerari: Vallter, clot de la Xemeneia, circ de Morenç,
pic de la Dona, serra Cavallera, pic de l’Isard o de serra
Cavallera, coll de Pal, GR-10, cabana dels Alemanys,
caseta Forestal, runes antic refugi, coma de la Portella,
portella de Mantet i Vallter.
Altura màx: 2.703 m – Altura mín: 1.963 m
Desnivell acumulat: 1.115 m
Quilòmetres: 14,040 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon temps

4 i 5 d’agost de 2018 — 42 participants
Horari efectiu: 7,31 h — Horari total: 12,40 h
Vocal: Pere Gelis
Itinerari: Pàrquing presa de Cavallers, presa de
Cavallers, estany de Cavallers, Riumalo, refugi Ventosa Calvell, estany gran de Colieto, vall de Colieto,
estany de la Roca, punta Alta (3.014 m) coll de
Comalesbienes, pic de Comalesbienes, estanys de
Comalesbienes i pàrquing presa de Cavallers.
Altura màx: 3.014 m – Altura mín: 1.691 m
Desnivell acumulat: 1.445 m
Quilòmetres: 14,640 – Mitjana: 2 km/h
Temps: bon temps
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CASTELL D’HOSTOLES i PUIG ALDER
(Nocturna)

PLA D’EN XURRI - PUIG CUBELL
(APLEC DEL GECA)

18 d’agost de 2018 — 27 participants
Horari efectiu: 4,35 h — Horari total: 6,05 h
Vocal: Pere Plana
Itinerari: estació de Sant Feliu de Pallerols, la
Curenya, castell d’Hostoles, turó Alt, collet de les
Comas, Sant Salvador de Puig Alder, l’Estanyol
d’Avall, turó dels tres Rectors, puig Alt, Puigsacreu i
estació de Sant Feliu.
Altura màx: 710 m Altura mín: 432 m
Desnivell acumulat: 595 m
Quilòmetres: 13,570 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps

2 de setembre de 2018 — 36 participants
Horari efectiu: 4,12 h — Horari total: 5,30 h
Vocal: J. Juanola i Q. Barcons
Itinerari: pla d’en Xurri, caseta del Cable, riera de
Sallent, camí de les Escales, font de Sallent, font
Fosca, coll de Ciuret, puig Cubell, la Trona, Platraver, grau de Platraver, camí dels Treballadors,
camí dels Matxos i pla d’en Xurri.
Altura màx: 1.487 m – Altura mín: 631 m
Desnivell acumulat: 915 m
Quilòmetres: 10,420 – Mitjana: 2,5 km/h
Temps: bon temps

7 d’octubre

Cursa de Muntanya de Besalú

Besalúcross

13 i 14 d’octubre

Cursa TREPITJAGARROTXA - Oix

Centre Excursionista d’Olot

21 d’octubre

VERTIKALM (5 km)

GECA

Dissabte 30
de desembre

7a Cursa San Silvestre de Muntanya (11,6 km)
i Caminada (8 km)

Les Planes d’Hostoles

31 de desembre

2a Sant Silvestre de Sant Roc (5 km)

Olot–Barri de Sant Roc

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 139

CALENDARI DE MARXES i CURSES
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Socials

LA CAPITAL DE LA VALL, EN ELS ORÍGENS
Commemoració dels 900 anys de la consagració de la parròquia de Sant Esteve (1119-2019)
Organitza: Associació de Veïns d’en Bas · Coordina: Miquel Àngel Fumanal Pagès

Els divendres a les 19.30h a Can Tista

26 d’octubre de 2018
”D’en Bas a Oristano: l’aventura dels vescomtes de Bas
a Sardenya”, Miquel Àngel Fumanal
Llicenciat en Història de l’Art per la UB – Culturània

30 de novembre de 2018
”Camins, culte i art a En Bas a l’època medieval”, Sílvia
Aulet, Doctora en Turisme – professora a la Universitat
de Girona

25 de gener de 2019
”Sancti Stephani de Occulo, uns temps medievals desconeguts?” , Joel Colomer, Llicenciat en Història per la
UdG – Culturània

15 de febrer de 2019
”Sant Esteve d’en Bas a l’edat moderna (s. XVI-XVII):
ferrers, picapedrers, pagesos i comerciants”, Xavier
Solà, Doctor en Història per la UdG – IES Hostalric

Altar Major i interior de l’església d’en Bas al 1922. Foto: Salvany

26 d’abril de 2019

22 de març de 2019

* Excepcionalment, aquesta darrera xerrada es farà a l’interior de
l’església de Sant Esteve

”Campanes i campanars a Sant Esteve d’en Bas al llarg
de la història”, Xavier Pallàs, Director de l’Escola Municipal de Música d’Olot

”L’església de Sant Esteve. Un cas singular en el romànic català”, Jordi Camps i Sòria, Sotsdirector del MNAC,
Conservador del fons de romànic

APLEC DEL GECA
Cada any el primer diumenge de setembre té lloc l’aplec
del GECA. Enguany va tenir lloc el dia 2 de setembre i va
començar, com sempre, amb una caminada, en la qual els
excursionistes del GECA van fer un tros de la Lletissonada: pla den xumi, salt del Sallent, Font de Sallent, Puig
Cubell, Pla Travé, Camí dels Matxos i va acabar altre cop al
Pla d’en Xumi. A més, el jovent feu també una sortida en
bicicleta. Al migdia tots els socis i simpatitzants del GECA
vam poder gaudir d’una fesolada a Sant Quintí, feta pels
cuiners del GECA. Com cada any l’acte va finalizar amb el
discurs del nostre president, en Sergi Plana, amb els sortejos i amb la foto de germanor feta davant l’ermita. El dia
va acompanyar molt i tota la colla vam poder gaudir d’una
fantàstica jornada.

Dissabte dia 15 de desembre SORTIDA CULTURAL i TEATRE
PUIGSACALM 139

Està prevista la sortida a teatre i al matí visita cultural.
A concretar.
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Sortides socials

octubre
Diumenge 14: Caminada solidària Fundació Oncolliga Girona

j

ITINERARI GECA: Parc de l’Estació, pont de la Cau,
Monument al Pagès, pla de les Pomeres, Molí Vell,
salt de l’Olla, camí Portallera, camí de les Tres
Creus, font de la Clapera, pont de can Benet i parc
de l’Estació
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: GECA
SORTIDA: 8.00 hores del matí al parc de l’Estació
de Sant Esteve
Telèfons: 699 102 305 i 606 651 591.
Preu de la inscripció (donatiu Oncolliga): 5 ¤
Per qui vulgui, hi haurà dos recorreguts més curts
de 5 i 10 km que sortiran a les 10 del matí, amb 2
avituallaments i un aperitiu a l’arribada.
Els que surtin amb el grup del GECA, cal que portin esmorzar.

Diumenge 28: Mare de Déu del Mont
ITINERARI: Beuda, Salve Regina, cingle de Rocapastora, collet de les Sorreres, el Mont, Sant Llorenç de Sous, el Castellot i Beuda
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: David Ortiz
SORTIDA: 7.00 h. del matí del local social del GECA
7.15 hores de l’aparcament del Consum
Telèfons: 699 335 821(vespres) i 606 651 591

novembre
Dies 1, 2, 3 i 4: Sortida cultural a Sanabria (Zamora). PRO G RA M E S A PA RT.
Diumenge 11: III Marxa per la Frater
ITINERARI: Sant Feliu de Pallerols - castell d’Hostoles
- Sant Feliu de Pallerols
DURADA: 3 hores de marxa efectiva.
SORTIDA: 8.15 del local social del GECA
A partir de les 8.30 i fins a les 9.00 h. de la Rectoria
de Sant Feliu de Pallerols.
Hi ha també un itinerari curt, d’1 hora de durada,
sense pujar al castell d’Hostoles. I també un itinerari
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda des de
Sant Feliu de Pallerols fins a l’ermita de Santa Cecília.
Sortida amb inscripció a benefici de la FRATER
Telèfon: 699 335 821 (vespres) i 606 651 591.

Diumenge 25: Castell de Milany
ITINERARI: Llaés, Hostal del Sol, coll d’Oli, la Cau,
font de l’Obi, collet de Valona, castell de Milany, casa
de Milany, bauma de les Fleus, el Burbau, el Teixidor
i Llaés
VOCALS: GECA
SORTIDA: 6.45 hores del local social del GECA.
7.00 hores de l’aparcament del Consum
Telèfons: 677 31 85 30 i 606 65 15 91.

desembre
Dijous 6: Sant Nicolau – La Pinya
ITINERARI: Mas Llovet, coll Massegur, can Mantet, la
Corda, Sant Valentí, la Pinya i mas Llovet
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Jordi Plana.
SORTIDA: 7.30 h. del matí del local social del GECA
Telèfon: 659 20 79 61 i 606 65 15 91 .
Hi haurà esmorzar per a tots els participants.

Diumenge 23: Portada del Pessebre
ITINERARI: La Cot, Fontpobra, can Barranc, l’Aulina
de la Creu, collet de Fontpobra, collada de la Cot i la
Cot

Diumenge 30: Esmorzar de les Maries
ITINERARI: Molí Vell, can Pinyana, camí del Rei, el Coll,
coll de Pixa Núvies, la Serra, camí ral, molí Vell
DURADA: 3.45 hores de marxa efectiva
VOCALS: Les MARIES
SORTIDA: 7:.45 hores del mati de local del GECA
Telèfon: 630 42 67 91 i 606 65 15 91
Hi haurà esmorzar fet pels cuiners del GECA

febrer 2019
Diumenge 3: Puig de la Bastida o Puig
Sabastida
ITINERARI: Molí Vell (Hostalets d’en Bas), camí ral,
Pujolriu, collet estret, cabana de Cal Sant Crist, puig
de la Bastida, coll de Saiols, pla de les Soques,
collet Estret i Pujolriu, pujant del Turonell, el Petró,
els Bertrans i Molí Vell.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 5 h
VOCALS: Sergi Plana, Pere Terradas i Laia Amat

gener 2019
Diumenge 13: Sortida a la neu – zona de
Vallter
VOCAL: Bartomeu Planagumà
SORTIDA: 7.15 hores del matí del local social del GECA
7.30 hores de l’aparcament del Consum
Telèfons: 677 318 530 i 606 651 591

Diumenge 27: Sant Benet
ITINERARI: Santuari del Coll, Sant Benet, Bosc de
Serrallonga, prat d’en Serra, el Soler i Santuari del Coll
DURADA: 4.20 hores de marxa efectiva
VOCALS: David Ortiz
SORTIDA: 7.00 h del matí del local social del GECA
Al final, dinar de restaurant al Santuari del Coll. Cal
apuntar-s’hi.
Telèfons: 699 335 821 (vespres) i 606 651 591.

jovent

octubre
Diumenge 7: Forat Micó i Salt del
Molí
ITINERARI: Sant 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, Sant Pere de Torelló.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 4 h
VOCALS: Joan Rubió, Andrea González i Sergi Plana

octubre
Diumenge 7: Forat Micó i Salt del Molí
ITINERARI: Sant 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, Sant
Pere de Torelló.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 4 h
VOCALS: Monitors GECAmainada

novembre
Diumenge 11: Montpetit
i Montmajor
ITINERARI: Oix, coll Sapell, forn de Calç, Montpetit,
Sant 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 darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 5 h
VOCALS: Pere Terradas, Xevi Juanola, Ester Mulí i Laia
Amat

desembre
Diumenge 23: Portada del Pessebre
(Vegeu secció de Muntanya).
Es seguirà amb la tradició d’ajuntar les 3 seccions del
GECA (secció de Muntanya, de Jovent i de Mainada) i
tots junts pujarem en un cim de les nostres terres per
a deixar-hi el pessebre.
A l’hora d’esmorzar hi haurà galetes, cava i refrescs
per a tots els participants.

novembre
Diumenge 11: Montpetit
ITINERARI: Oix, coll Sapell, forn de Calç, Montpetit,
Sant Martí de Toralles, cal Quiq, el Forn i Oix.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
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

desembre
Diumenge 23: Portada del Pessebre
(Vegeu secció de Muntanya)
Se seguirà amb la tradició d’ajuntar les 3 seccions
del G.E.C.A (secció de Muntanya, de Jovent i de Mainada) i tots junts pujarem en un cim de les nostres
terres per a deixar-hi el pessebre.
A l’hora d’esmorzar hi haurà galetes, cava i refrescs
per a tots els participants.

febrer 2019
Diumenge 3: Puig de la Bastida o puig
Sabastida
ITINERARI: Pujolriu, collet estret, Cabana de cal
Sant Crist, puig de la Bastida, coll de Saiols, pla de
de les Soques, collet estret i Pujolriu.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 3 h i mitja
VOCALS: Xevi Juanola, Andrea Gonzalez, Ester Mulí.

PUIGSACALM 139

muntanya

DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Joan i Josep
SORTIDA: 7.15 h del matí del local social del GECA
7.30 hores del aparcament del Consum.
Telèfon: 972 26 72 10 i 620 240 952
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Socials
Cims X la llibertat
Uns entusiastes excursionistes del Berguedà, concretament de Gironella, van tenir la idea de dedicar un cim a
cada pres o exiliat que hi ha en aquests moments en el
nostre país.
Podeu veure tota la informació a: www.cimsxlallibertat.cat
El GECA, en assentar-se’n, es va posicionar ràpidament
com a organitzador de l’anada al Puigsacalm, cim que va
triar el president Puigdemont.
Juntament amb el Grup Excursionista Amerenc EsqueEl massís del Puigsacalm des de Sant Quintí
lles, l’entitat excursionista de la seva vila natal, la Colla
Excursionista l’Isard de Bescanó i l’Ateneu d’Acció Cultural ADAC de Girona, ens hem encarregat de la logística i organització d’aquesta jornada reivindicativa.
Han estat dies de reunions i tensions, atès que la FEEC, que és qui finalment va assumir les funcions de coordinació de tots els cims, va restringir el nombre d’inscripcions, en el nostre cas a 500 persones, però,
finalment, el dissabte 13 d’octubre pujarem al Puigsacalm, els que
estem inscrits, des de coll de Bracons; i els que no han pogut fer-ho,
podran pujar des de Joanetes, Sant Privat, Vidrà, Pla Traver o des d’on vulguin.
Allà dalt farem una comunió pels nostres compatriotes empresonats o exiliats per culpa d’un estat autoritari,
que no ens respecta, ni com a poble ni com a cultura.
Pere Gelis

PUIGSACALM 139

L’eruga del boix

30

Aquest últim trimestre, no podem passar per alt una
plaga que jo, personalment, no tinc el record que, per
les nostres valls, una plaga afectés tant i amb tanta
virulència una espècie vegetal. Aquesta plaga té nom
i cognoms i és la Cydalima Perspectalis o l’anomenada per aquí l’eruga del boix.
Provinent de l’est de l’Àsia, arriba a Alemanya el
2006, des de llavors, ha colonitzat tot Europa; la nostra és l’última zona que n’ha rebut les conseqüències.
Apareix per aquí la primavera del 2016 amb una afectació quasi nul·la, l’any passat, el 2017, en moltes de
les zones poblades de la Vall d’en Bas, de cop i volta,
comencen a aparèixer centenars de papallones,
aquestes provenien de l’eruga que començava a fer
estralls en els boixos de la zona. El 2018 ha sigut l’explosió d’aquesta plaga, una eruga de tons verdosos i
pics negres igual que el cap, que causa la defoliació
els boixos en temps rècord. En uns dies fa un capoll,
del qual en neix una papallona blanca amb contorn
marró. Aquesta fa els ous en zones més altes i properes als boixos, perquè la seva descendència tanqui el
cercle, un cercle perfecte: una eruga voraç que, un cop
adulta, intenta colonitzar noves zones penjant-se a
través d’un fil sedós i enganxant-se a qualsevol animal per a ser transportada. La falta de depredador i

l’excedència de boix permet que tingui de 3 a 4
generacions l’any, amb
una papallona ràpida,
que passa desapercebuda i que un cop surt
del seu lloc de repòs s’amaga immediatament,
suposo jo per evitar
depredador, i finalment
colonitza zones més
altes a través de postes
de centenars d’ous.
En Pere Gelis embolcallat de teraPenseu que hi podem fer nyines de l’eruga del boix
res? Doncs, actuacions
constants es van fent des de l’Ajuntament ensulfatant
tots els boixos de zones públiques, però, en el bosc,
per ara, només el temps dirà, però gaudiu dels camins
amb boixos, perquè, d’aquí a poc, potser ja no hi
seran.
En voleu saber una mica més? Doncs llegiu l’article
“El silenci de la mort” que sortirà en el pròxim
número del PUIGSACALM.
Sergi Plana
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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 139

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 139

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
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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

L’Esbarjo d’en Bas (zona esportiva St. Esteve d’en Bas)

PUIGSACALM 139

Carrer de la Via, s/n - Tel. 972 690 664
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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 139

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
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 139

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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