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PÒRTIC
TIC,TAC,TIC,TAC,TIC,TAC... el temps no s’atura per a ningú

Els estassadors en plena feina preparant la Lletissonada d’enguany.

escollida pel Campionat de Catalunya Individual de
Curses de Muntanya de la FEEC; en resum, el guanyador i la guanyadora de la CdF seran els campions
de Catalunya de Curses de Muntanya! Tot un plaer i
tot un repte per a l’organització.
Però tenim més novetats! Volem que la CdF sigui una
cursa per a tots i totes, i també per als més petits,
així que enguany hem organitzat curses per a la mainada, no hi falteu! Ara sí que la CdF serà més familiar
i més solidària que mai! Seran els nens i les nenes
que participin que posaran el seu granet de sorra
també per a investigar el càncer infantil.
Estem emocionats d’encetar aquest trimestre ple
d’activitats, i de compartir-les amb tots vosaltres.
Tots som GECA, tots junts ho fem possible!
Laura Corominas,
per delegació del president Sergi Plana

En Guillem, en Sergi i la Laura

PUIGSACALM 141

Seguim en directe el judici dels presos polítics, la
intervenció dels testimonis, els fiscals, els advocats
i, fins i tot, analitzem amb detall cada intervenció del
magistrat Marchena. Escoltem la ràdio, llegim el
diari, debatem, ens manifestem... Però per molt
enfadats, resignats, frustrats, indignats que estiguem els catalans, continuem la nostra vida, la nostra feina, les nostres rutines i perseguim els nostres
somnis i conviccions. Perquè ningú ens atura, ni ens
aturarà mai!
I el GECA entra al trimestre més actiu i més esperat
de tot l’any! Hem passat l’hivern i tots hem anat treballant com formiguetes, sense parar, incansables.
Reunions, trobades, sortides, contactes... per tenirho tot a punt. La colla de la Lletissonada capitanejats
per en Menguis, i també en Joan Vilalta, fressant tots
els camins, decidint cada branca que es talla, cada
corda que es col·loca, cada escaló que es perfila...
com si es tractés d’una obra d’art, perquè el nostre
estimat territori estigui esplendorós per a les grans
activitats del GECA.
Comença la primavera i floriran totes les activitats
que s’han estat cultivant durant mesos! Algunes ja
les coneixeu, les tenim ben arrelades; però pareu
atenció que n’inaugurem de noves!
Reserveu-vos el primer cap de setmana de maig! S’inaugura la 1a edició del Bas Mountain Festival
(BMF), un festival de muntanya pensat per als
amants de la muntanya, de qualsevol nivell i especialitat, on podreu trobar xerrades, col·loquis, exposicions... presentat tant per esportistes locals com
també per figures d’elit. Tots ells valoraran l’evolució
que han tingut els esports de muntanya, des de
diversos punts de vista, al llarg dels anys. L’esforç i
el treball ferm d’alguns membres del GECA i de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas permetran néixer el
BMF, però esperem que tots vosaltres us el feu vostre i entre tots puguem consolidar-lo dins l’agenda
del muntanyisme.
I el diumenge, per rematar el cap de setmana del
BMF, com si es tractés d’una cloenda amb focs artificials, la nostra incomparable marxa popular, la XL
Lletissonada.
Una altra data assenyalada és l’últim diumenge de
maig, que té lloc la 5a edició de la Cames de Ferro al
Puigsacalm (CdF). Enguany la marató és la cursa
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S’ha mort en Milio dels Martins

A
...En Milio va ser
clau en la formació
de l’actual
municipi de la Vall
d’en Bas, tan clau,
que puc assegurar
que sense ell
aquest municipi no
existiria...
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... a la balança,
s’hi posa la part
positiva i quasi
ningú em podrà
negar que aquesta
es desequilibra
moltíssim pel
costat de les coses
bones...
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quest titular podria descriure només la
desaparició d’una persona, però en realitat
és una frase que certifica el final d’una
època.
L’Emili Salavedra Casamitjana, en Milio, va
ser un personatge molt important per a
Sant Esteve d’en Bas i la Vall d’en Bas
durant bona part de la segona meitat del
segle XX. Tant és així, que quasi m’atreviria
a dir que ha sigut el personatge més important del segle passat.
Un home que per les seves qualitats, afiliació i idees polítiques no va deixar indiferent
ningú.
Com a persona fou un home extravertit,
content i alegre, de caràcter fort, treballador infatigable i una figura present en quasi
totes les iniciatives socials que tenien lloc a
casa nostra.
En Milio va ser clau en la formació de l’actual municipi de la Vall d’en Bas, tan clau,
que puc assegurar que sense ell aquest
municipi no existiria. També va ser clau per
tirar endavant la Concentració Parcel·lària i
la creació de la Cooperativa. Sense la seva
figura exercint de pont amb l’administració
del moment, no hi haurien hagut moltíssimes coses que avui ningú qüestiona.
Aquest home tenia dues personalitats molt
marcades, una de social i una de política.
La personalitat social era propera i
col·laborativa, estava ficat en totes les
associacions locals i hi treballava com el
que més. Amb el seu tarannà obert i caràcter fort, de vegades es guanyava enemistats fàcilment, però també solucionava
molts problemes i facilitava la vida als seus
conciutadans. En una època en què en el
país hi havia vencedors i vençuts, en Milio,
des de l’Ajuntament, no feia discriminacions i ajudava tant com podia als d’un costat i als de l’altre.
La seva personalitat política era molt marcada. Fou un home d’idees molt tancades,
falangista de cor i pensament, mai va renegar dels seus ideals. Sense ser un fanàtic,

Imatge de la portada del núm. 108 del PUIGSACALM

ell es mantenia ferm en els seus ideals i
discrepava que la democràcia participativa
fos una solució. Mai va tenir res a veure en
la repressió o persecució política d’algú a
causa de les idees contràries a l’antic
règim.
Segurament no tothom estarà d’acord amb
mi respecte al que he escrit, ho entenc, com
tots els grans personatges, aquest també
haurà generat, al llarg de la seva vida professional, personal i política, molts pros i
contres, però sobretot en el moment de la
desaparició de la persona, a la balança, s’hi
posa la part positiva i quasi ningú em podrà
negar que aquesta es desequilibra moltíssim pel costat de les coses bones que en
Milio dels Martins va fer.
Des del PUIGSACALM hem volgut recordar la
desaparició d’un home cabdal per entendre
la història recent del nostre poble i municipi, pel que fa a aquesta revista i al GECA,
ell sempre deia: "Sou uns separatistes!,
però estimeu el poble i feu una gran feina
recuperant i conservant les tradicions i
divulgant-les".
Amb ell compartíem l’estima pel territori.
En Milio és l’únic personatge de la història
del PUIGSACALM al qual li vam dedicar dos
números i una portada.
Descansi en pau el nostre conciutadà, amic
i adversari polític.
Pere Gelis
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Des del Puigsacalm estant...

...com és que a
hores d’ara encara
no ha sortit
publicat l’estudi
informatiu de la
variant de la Vall?
No serà que la
proximitat de les
eleccions
municipals...

...En l’apartat
cultural, sí que han
desenvolupat una
intensíssima
activitat...
...En contra he de
dir que l’actual
Ajuntament no ha
potenciat gens
l’activitat
econòmica,...

El retard de les variants d’Olot i les PresesVall d’en Bas s’està tornant angoixant per
als habitants del sud de la Garrotxa. Cada
dia el trànsit tensa més el centre d’Olot i el
pas per les Preses.
Mentrestant jo em faig una pregunta, com
és que a hores d’ara encara no ha sortit
publicat l’estudi informatiu de la variant de
la Vall? No serà que la proximitat de les
eleccions municipals ho ha condicionat?
Seria molt greu que una via tan important
per a l’interès general, quedés frenada per
l’interès personal d’alguna candidatura
municipal.
Cal la variant d’Olot i cal la variant de les
Preses-la Vall d’en Bas. I encara que la nostra sigui d’un sol carril per banda, cal que
es faci urgentment.
El fet que ara mateix la construeixin amb un
sol carril per banda representarà, en el
futur, una despesa afegida i un nou remenament de terres i la consegüent destrossa
ecològica, perquè cal tenir en compte que
el desdoblament d’aquesta carretera és
absolutament inevitable, per molt que es
retardi, això passarà i això representarà
una doble factura econòmica i ecològica.
Per raons d’interès general, econòmiques,
socials, de seguretat i també de comoditat,
cal que fem les coses pensant en el territori
i en el futur.
Avui ja no podem optar a no fer aquesta via,
aquesta batalla la vam perdre quan es van
obrir els túnels de Bracons.

E LE CC I O N S M U N I C I PA L S

EL GRUP QUE GOVERNA
Han passat quatre anys i ens hauríem de
preguntar com han anat el municipi. Recordem que per primera vegada, des de la vinguda de la democràcia, governava un grup
que no estava lligat a l’oligarquia local.
Això ens ha portat un canvi real?
Des del meu punt de vista diria que hi ha
hagut un canvi en les formes, també un

intent de complir amb les promeses i,
sobretot, un equip proper i molt treballador. L’Ajuntament està format sobretot per
persones joves i sense interessos personals i amb ganes de canviar dinàmiques del
passat.
Però, ho han aconseguit? Em sembla que
malauradament no del tot. És cert que ha
sigut un mandat difícil venint d’on veníem,
però un Ajuntament ha de tenir projectes
engrescadors i afavoridors de cara a les persones que viuen en el municipi.
En l’apartat cultural, sí que han desenvolupat una intensíssima activitat a través de
Can Trona. Des del meu punt de vista, sempre massa enfocada a temes molt generalistes i que sovint interessen més als de
fora que als de casa, però, indiscutiblement, en l’apartat cultural és un sector en
el qual s’han esmerçat a fons.
En contra he de dir que l’actual Ajuntament
no ha potenciat gens l’activitat econòmica,
em refereixo a l’economia que genera llocs
de treball i crea riquesa a través d’aquests.
Hem vist molta exaltació de petits treballs i
oficis quasi residuals, no és que no hi hagin
de ser, ja que aquestes activitats donen
prestigi al territori i mantenen i fan difusió
de les tradicions. Això està bé, però el gruix
de les famílies no poden viure d’aquestes
activitats, que a tot estirar donaran vida a
unes poques famílies. En la creació de
riquesa per a les famílies del municipi em
sembla que l’actual consistori ha punxat.

L’OPOSICIÓ
Particularment n’he sabut poca cosa, és
evident que fer d’oposició en un municipi
petit és difícil i sovint invisible, però, al final
de tot, l’oposició també es deu a les persones que l’han votat i seria convenient que
exercissin de contrapès i vetllessin perquè
l’executiu que està al capdavant de l’Ajuntament, complís amb les seves promeses i
obligacions.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

La Pilar i la carnisseria d’en Bas

E

PUIGSACALM 141

...en Lluís, el meu
home, em va
preguntar si
m’agradaria una
carnisseria». La
Pilar, que és una
dona molt
decidida, no ho va
dubtar ni un
moment...
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ls seus inicis arranquen l’any 1970, just un
any abans de casar-se amb en Lluís Feixas.
La Pilar Boix ha estat, gairebé mig segle,
darrere del taulell del seu negoci al carrer
de Sant Ignasi.
Nascuda a can Bergic de Sant Privat, va
passar part de la seva joventut, primer a
Falgars, de pagesa, conduint 300 ovelles i
40 vaques i, després, al bar que tenia la
família a la rectoria de Falgars. D’adolescent, va treballar a diferents restaurants
i va aprendre a fer anar el ganivet. Així va
començar l’aprenentatge de la Pilar.
«Si tornés enrere, tornaria a ser carnissera.
Una professió que t’ha d’agradar molt, si
no, malament».
De tarannà tranquil, a la Pilar no li agrada la
fressa i és una persona calmada i, amb els
anys que fa que la conec, mai l’he vist enfadada. Gelosa de la seva vida privada, hem
pogut parlar de tot allò que ha viscut a la
botiga, dels canvis tècnics al llarg dels
anys, de la gent que entrava al negoci però,
sobretot, de feina i esforç.
«Jo volia posar un bar, era una il·lusió que
tenia des que havia treballat al bar de casa,
a Falgars. Havíem pensat a comprar un tros
de terreny que hi havia prop del quarter.
Crèiem que una gasolinera i un bar serien
un bon negoci, però el pressupost era tan
elevat que en Lluís, el meu home, em va
preguntar si m’agradaria una carnisseria».

La Pilar a Falgars amb les vaques.

La Pilar, que és una dona molt decidida, no
ho va dubtar ni un moment.
El ganivet ja el sabia fer anar perquè havia
treballat a molts restaurants on compraven
els xais sencers i ella els tallava. Matava
pollastres i conills amb facilitat. Recorda
que en Lluís la va fer anar amb en Torrentà,
un carnisser d’Olot ubicat a la carretera de
Santa Pau perquè acabés d’aprendre l’ofici.
Quan va acabar la jornada de treball, el carnisser li va dir a en Lluís: «Què vols que li
ensenyi, si en sap més que jo?».
Així, el 22 de desembre de 1970 s’obria a
can Conill (antic escorxador de conills de
can Pelluca) la carnisseria de la Pilar. En
aquella època, només hi havia can Riera i
cada vegada s’anaven dedicant més a
escorxador que a botiga. «Vaig obrir una
carnisseria com déu mana, amb cambra de
refrigerar. Era la primera carnisseria del
poble que en tenia».

12/4/19

...Només
despatxava
pollastre, conill i
porc. Penseu que
vaig ser la primera
carnissera que va
vendre vedella
aquí en Bas...

...La màquina
d’embotir és el
que més ha
evolucionat: de
mà, a elèctrica,
que permetia
trinxar i embotir i,
actualment, ja pica
i pasta sola».
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L’era de la Coromina de Falgars on vivia la Pilar amb el seu pare Josep, la mare Margarita, i els tres germans: la Dolors, en
Manel i en Lluís.

cinquanta anys enrere tot era molt diferent:
la carn, els preus, la gent, la clientela, les
necessitats... La Pilar es va adaptar als canvis que s’anaven introduint per no quedar
enrere en el seu negoci. Les diferències i els
canvis no són, segons ella, ni millor ni pitjor. Són canvis que un ha d’anar fent, si vol
que el seu negoci funcioni.
«Abans no hi havia tantes classes de carn
com ara. Només despatxava pollastre,
conill i porc. Penseu que vaig ser la primera
carnissera que va vendre vedella aquí en
Bas. En Lluís la portava de can Torrentera i
era molt i molt tendra. A la botiga, antigament, només hi entraven dones i no compraven tant com ara, ja que moltes famílies
tenien bestiar petit a casa i se’l mataven».
Si haguéssim de buscar les eines que amb
els anys han ajudat a les tasques d’un bon
carnisser o carnissera, hauríem de parlar,

L’antiga màquina d’embotir de la carnisseria.

evidentment, de la balança, la màquina de
tallar carn i la màquina d’embotir: «s’havia
de calcular el preu del producte a mà. La
balança només pesava i amb una simple
regla havia de calcular el preu dels 100
grams; amb la balança elèctrica, tot això va
canviar moltíssim. Igual que la màquina de
tallar carn; primerament ho fèiem a mà i
això implicava que l’os quedés trinxat a la
carn, i ara queda molt més polit. La
màquina d’embotir és el que més ha evolucionat: de mà, a elèctrica, que permetia
trinxar i embotir i, actualment, ja pica i
pasta sola».
«Els controls de qualitat no tenen res a
veure amb els d’ara. Abans els passava el
veterinari de les Preses i era molt menys
rigorós que en l’actualitat. Segons el que
ve, et fa arreglar una cosa o una altra; però
sempre s’ha de fer tal com diuen».
A l’hivern es matava molt menys i afluixava
el negoci, perquè qui més o qui menys
matava el porc a casa i ja en tenien uns
quants dies. Referent a això, en Lluís, li
deia que, si un client entrava a buscar xai a
l’hivern, és que hi havia algun malalt en
aquella casa. Aquesta baixada de vendes
de l’hivern es contrarestava a l’estiu. Fa
trenta anys va començar a venir, a la Vall,
gent de Barcelona a estiuejar. «No només
vam guanyar clientela els dos mesos d’estiu, sinó que molts d’ells venien els caps de

PUIGSACALM 141
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La Pilar i la carnisseria d’en Bas

...Tal era la
diferència del
producte, que la
gent de Barcelona
ho comprava tot
aquí, s’enduia
amb neveres de
càmping la carn
per a tota la
setmana.
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...Tot el que tenen
s’ho han ben
guanyat treballant
a totes hores. No
tancava mai, ni per
Nadal ni per Any
Nou.

8

setmana d’hivern i feien la compra de carn
setmanal».
Al cap d’uns anys, i responent a les necessitats de la clientela, va ampliar el negoci
amb queviures. «La meva germana Dolors
m’ajudava molt, ja que vivia aquí amb
nosaltres».
«Treballar de cara al públic sempre ha costat. Amb els anys, la gent s’ha tornat més
exigent. Tenen molt més per triar i això fa
que es tornin més perepunyetes. El client
sempre tenia i té raó. Quan arribava al vespre, no tenia ganes de res. De no sentir res,
només el silenci».
Tal era la diferència del producte, que la
gent de Barcelona ho comprava tot aquí,
s’enduia amb neveres de càmping la carn
per a tota la setmana. Segons em diuen
alguns d’ells, la carn no era ni de bon tros
la que podien comprar a la capital. La Pilar,
segura de la qualitat de la carn, ens diu:
«Teníem el xai molt i molt bo, mamaven
força temps de l’ovella i eren tots de pastura. Sempre compràvem la matèria primera de la Vall. No com ara que tot és d’escorxador i criat amb pinso».
Parlar de la Pilar és sinònim de treball. Ni
un sol dia de vacances durant tots aquests
anys, un horari de 8 del matí a 9 del vespre
de diumenge a diumenge. La Pilar no tancava mai la botiga fins que tothom marxava, i si això implicava tancar a les 11 de la
nit, ella ho feia. El 1972 va tenir la seva
única filla, la Rosa, i com que feia poc que
havia obert, quan va sortir de l’hospital ja
es va posar a servir: «La Dolors, la meva
germana, la cuidava i la mare m’ajudava a
les tasques de la casa. El moment que vam
obrir la carnisseria ens havíem fet un pis
petitó a dalt, i això em permetia compaginar les estones que no despatxava amb fer
feina de casa o a fer botifarres. Penseu que
matàvem 2 o 3 porcs a casa. A les 5 del matí
cantava el gall del Prat i m’aixecava a fer
botifarres de perol. De seguida tocaven les
8 per arreglar la nena i portar-la al cole.
I aquesta nena es va anar fent gran. La
Rosa, llicenciada en Química per la Universitat de Girona, va decidir seguir els passos
dels seus pares. Primerament, i des dels 12

La Pilar darrere del seu taulell.

anys, treballant els caps de setmana i, després de casar-se amb en Josep, van ampliar
el negoci obrint la seva pròpia carnisseria.
Actualment, i des de la jubilació de la Pilar
ara fa un mes, porten tot el negoci.
«Som una família que vivim junts i treballàvem junts i sempre ho hem portat molt bé».
La paraula jubilació omple els ulls de la
Pilar d’una brillantor especial on es barregen tota mena de records i sentiments d’aquests 46 anys al servei del poble. «Sempre es troba a faltar una mica el públic, el
fet de poder parlar amb la gent, però tocava
jubilar-me... Feia 10 anys que ho havia de
fer. Penseu que amb els anys que he estat
darrere del taulell no m’he fet mai mal,
algun tallet i poca cosa més. Ni un dia de
baixa, la seguretat social, amb mi, ha tingut
poques despeses».
Tot el que tenen s’ho han ben guanyat treballant a totes hores. No tancava mai, ni
per Nadal ni per Any Nou. Si algú trucava el
timbre quan era tancat, a la Pilar no li feia
res baixar a obrir. Molta gent la trobarem a
faltar: a última hora del dia, al migdia, de
bon matí o un diumenge... Tots pensàvem
el mateix quan ens faltava quelcom:
«Podem anar a ca la Pilar»
Moltes gràcies Pilar.
Alícia Caritg
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E
...El centre
administratiu era
el poble del
Mallol, on també
se celebrava el
mercat setmanal i
una fira anual per
Sant Nicolau...

...Altres conflictes
dels quals tenim
notícia succeïen
entre veïns de
Sant Esteve i
alguns habitants
de les Preses.

l poble de Sant Esteve d’en Bas, com gran
part dels nuclis de Catalunya, té un origen
medieval. Alguns elements de caràcter arquitectònic permeten comprendre el naixement i
l'evolució d’un petit nucli al voltant de la seva
església parroquial ja des dels segles XI-XII.
Els primers pobladors que s’instal·laren a
redós del temple de Sant Esteve ho van fer
aprofitant l’àrea i l'espai de protecció anomenat sagrera: unes trenta passes al seu voltant
que proporcionaven protecció per la seva
família, a més dels seus béns, a tot aquell
que volgués instal·lar-hi el seu habitatge.
Eren moments de violència i posicionament
de les famílies nobles i militars arreu de l’occident medieval, en contestació al degradat
poder central. Es donava forma al feudalisme.
Jurisdiccionalment, la Vall d’en Bas formava
part del vescomtat de Bas, encapçalat pels
successius vescomtes. El centre administratiu era el poble del Mallol, on també se celebrava el mercat setmanal i una fira anual per
Sant Nicolau. De totes maneres, al llarg de
l’edat mitjana, el poble de Sant Esteve va
anar configurant la seva fesomia urbana. El
creixement com a vila va seguir les petjades
d’altres pobles i nuclis propers, com Sant
Feliu de Pallerols, Santa Pau o el mateix
Mallol. La concentració ràpida i eficient
d’institucions centrals com la parròquia i el

Document referent a la família Alemany d’en Bas

mercat, documentat el segle XII, li donaren
el caràcter i la solidesa necessaris com per
esdevenir un referent territorial. L’establiment de professionals dedicats a un ofici,
com sabaters, teixidors, carnissers, comerciants, etc., ompliren els primers carrers de
Sant Esteve. L’atracció de clients dels masos
de la Vall i persones d’altres zones generaren vida econòmica, social i política al nucli
urbà.
Algunes notícies parlen de les relacions
socials, sobretot de conflictes de caràcter
veïnal. Concretament el 1327, Guillem Batlle, que desafià els oficials reials, provocà
una investigació i una condemna contra ell i
els seus seguidors. S’arribà a convocar un
exèrcit per sotmetre’l, la crida del qual fou
general arreu de la diòcesi de Girona. Els
homes de Sant Esteve van rebre ordres
reials i episcopals per formar-ne part. Qualsevol negativa era pagada amb pena d’excomunió i al pagament d’elevades multes
monetàries. S’han pogut recuperar noms
d’individus immersos en el procés, mitjançant els manaments dels oficials dels
bisbes als clergues responsables de la
parròquia d’en Bas. Hi havia casos que instaven a la no excomunió per diferents causes, com Pere Bertran, Guillem Vives, Berenguer Aulina o Bernat Coma. En canvi d’altres
havien de pagar i fer front a les multes imposades per no respondre a la crida. Eren
Ramon Enderrocada, Berenguer Armenguer,
Guillem Teixeda i Arnau Serra.
Altres conflictes dels quals tenim notícia
succeïen entre veïns de Sant Esteve i alguns
habitants de les Preses. Un fet documentat
fou el 1338, quan un representant dels
homes d’en Bas havia de pagar una elevadíssima multa (1.500 sous) a l’oficial de l’abat del monestir de Sant Benet de Bages,
senyor de les Preses. El motiu fou un enfrontament entre homes dels dos nuclis, amb
ferits i greuges per als de les Preses; un costum que sembla que era habitual fins fa
pocs dies entre els joves d’ambdós pobles, i
que ha assentat una rivalitat encara latent,
que ve de lluny...
Joel Colomer
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Sancti Stephano de Occulo. Uns temps medievals desconeguts?
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Creixement i expansió del puig de Sant Esteve d’en Bas en els segles XVI i XVII

Una història de ferrers, pagesos, sastres, teixidors i picapedrers

E
...la vila nova, que
es construeix en
els costats nord,
oest i sud, està
poblada per
alguns pagesos,
però sobretot per
artesans.
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...Una de les cases
més ben
documentades és
la del fuster Josep
Pujades i de la
seva esposa
Magdalena, que
construeixen els
mestres de cases
Antoni Farja i Joan
Xesa el 1624...
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l primer nucli habitat al puig de Sant Esteve
d’en Bas al voltant de l’església parroquial, i
en les cases que actualment se situen al
costat nord-est i est –en els carrers de Sant
Joan i de Sant Pere– en el qual podríem
trobar una primitiva sagrera, avui molt
transformada. Hi havia cases i terrenys que
podien ser del domini directe de la Seu de
Girona o del mas Vilamala. En aquests
carrers –de Sant Joan i de Sant Pere–, i en el
costat est de la plaça Major, a més d’altres
repartides arreu, trobem algunes de les
cases mitgeres dels membres de la comunitat de preveres de l’església parroquial
de Sant Esteve, que es forma i consolida en
el segle XVII, on viuen separadament cada un
d’ells. Així doncs, la vila nova, que es
construeix en els costats nord, oest i sud,
està poblada per alguns pagesos, però
sobretot per artesans.
Una de les primeres ampliacions té lloc en el
costat nord, amb la creació de la plaça
pública, pròpiament com a tal, és justament
l’espai que hi ha davant de la façana
principal de l’església, separada del cementiri. En aquest costat hi trobem sis
noves cases mitgeres, que són les que
corresponen als números 7 a l’11. La primera
casa és la que construeix el muler Antoni
Oliveres (a.) Xiquello (1573), en la qual
després viu el seu fill, l’hostaler de
Barcelona, Joan Oliveres. La segona casa és
la del ferrer Antoni Blanc i de la seva muller
Joana, que heretarà el seu fill també ferrer,
Joan Blanc. Les següents cases són les del
pagès Gaspar Paroy i del rector Joan
Casasús. I al seu costat hi ha la casa de
Miquel Picanyol, possiblement ferrer. Al
darrere, o a sota de la plaça, en el costat
nord, també es crea el carrer de la Creu, a un
nivell més baix, sota l’era i mas d’en
Boïgues. El 1617 Joan Pere Boïgues fa
construir una cabana, en la qual intervenen
el picapedrer Joan Farja, el mestre de cases
Joan Cosinyer i el ferrer Joan Blanc. Una de
les cases més ben documentades és la del
fuster Josep Pujades i de la seva esposa
Magdalena, que construeixen els mestres
de cases Antoni Farja i Joan Xesa el 1624;
casa que correspondria a la casa número 4.
El costat oest creix amb nous carrers,
actualment coneguts com l’Àngel Custodi,
de Sant Esteve i de Santa Anna. En el carrer

La casa del fuster Josep Pujades

de l’Àngel Custodi, hi trobem la casa del
sabater francès Pere Veleta i la seva esposa
Margarida, construïda entre 1573 i 1574. Al
seu davant hi ha la casa del ferrer Joan Pla,
fill d’un altre ferrer, Esteve Pla i de Beneta.
Segurament és l’actual casa de can Perefel.
També coneixem les cases del paraire
Miquel Torra (1575), del sastre Sebastià
Coromina (1627), del sastre Joan Plana
(1604), del mestre de cases francès Antoni
Farja (1615), el mas/casal Calm, del teixidor
de lli Joan Bac (el 1579 es fa construir la
casa) i del ferrer Pere Màrtir (1615).
En el carrer de Sant Esteve, s’hi alçaven
l’hospital de pobres i la seva capella,
dedicada a Santa Margarida, i just al davant
hi ha les cases del diaca i del beneficiat de
Santa Margarida. Al llarg del carrer, hi ha les
cases del teixidor de lli Joan Tort, que és
l’actual can Ton, construïda o reconstruïda
el 1613. En el mateix any s’hi va alçar la casa
del sastre Joan Plana, que va construir el
mestre de cases Joan Farga, i que
correspondria a la casa número 3. Al cap del
carrer hi trobem el mas Torra, propietat del
pagès Joan Mercadal, on viu amb la seva
esposa Paula i el seu fill Jeroni. Per últim, cal
esmentar el carrer de Santa Anna, amb
edificis construïts en el darrer quart del
segle XVI i al llarg del segle XVII. Hi ha
documentades les cases del pagès i
treballadors Climent Campanar, el prevere
Antoni Teixer, i del teixidor de lli francès
Marigó Carrera, entre altres.
Xavier Solà Colomer
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El personatge: EN JAUME GELIS
En Jaume Gelis va néixer a en Bas el 19 de gener del 1933. Era el fill
gran de ca l’Antina. Fa molts anys que viu a Olot, al barri de Sant Roc,
però té molt bons records de l’època en què va viure al nostre poble.

En Jaume a l’escola d’en Bas.

...Cada setmana
anàvem al Casino
a ballar; on feien
ball amb un
manubrio. O, si no,
anàvem al cine a
can Valentí...

Què recorda de la guerra?
Recordo que passaven els avions i les gallines cridaven i marxaven. Jo era molt petit,
no recordo cap bombardeig a en Bas.

Quins amics tenia a en Bas durant la infància i joventut? Com es divertien?
Els meus amics eren en Quel de can Tista,
en Mon de can Verdaguer, en Milio dels
Martins... érem tots de la mateixa edat.
Cada setmana anàvem al Casino a ballar;
on feien ball amb un manubrio. O, si no,
anàvem al cine a can Valentí. El cine valia
dues pessetes. Recordo haver vist pel·lícules com Escuela de sirenas o Casablanca.
Una cosa que vam fer els quintos d’en Bas
va ser pagar una pesseta cada un de nosaltres cada setmana, durant un any, i vam llogar la Principal de la Bisbal. Ens va costar
5.000 pessetes.
Què va fer un cop va haver acabat l’educació primària amb el senyor Tornabell?
Vaig anar a Olot als Escolapis, a estudiar
comerç. Hi anava cada dia en bicicleta, i llavors la carretera encara no estava asfaltada. Un cop acabat el comerç, quan tenia
catorze anys, vaig anar a treballar al tren a
l’estació d’Olot. Feia de factor. Els factors
érem els que ens cuidàvem de facturar:
descarregàvem o carregàvem tot el gènere

Parli’ns de la seva família, en aquella
època.
Jo tenia dos germans més petits, l’Agustí i
la Flora. El meu pare treballava al tren, era
mosso d’estació a Olot, i la mare treballava
fent embotits a can Verdaguer, que era just
a davant de casa.
Tenien bestiar a casa?
Sí, cada any criàvem dos porcs i els matàvem, ho fèiem a casa mateix. En teníem per
tot l’any. I a més veníem els pernils i els
lloms i en teníem per anar comprant el que
necessitàvem.
En Jaume (esquerra) a la Mili a Barcelona.
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...vaig anar a
escola a l’estudi
de baix, amb el
senyor Tornabell.
Era molt seriós i
ens feia anar molt
rectes, però en tinc
molt bon record...

Expliqui’ns quins records té de la seva
infància a en Bas.
Recordo que sempre vaig anar a escola a
l’estudi de baix, amb el senyor Tornabell.
Era molt seriós i ens feia anar molt rectes,
però en tinc molt bon record. Ens va ensenyar a jugar a escacs. Sempre deia que
volia arribar a cent anys, però es va morir
ben jove; tot i que no fumava, no bevia i
només feia esport.
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El personatge: EN JAUME GELIS

El tren d’Olot al seu pas per en Bas.

...Al Banc Popular,
hi vaig treballar
fins que em vagi
jubilar. Ara a l’abril
ja farà trenta
anys...

del tren. Vaig començar-hi a treballar l’any
1947 i hi vaig estar tretze anys, fins que en
tenia vint-i-set. Ens quedàvem a dormir a
l’estació. Cada un teníem un llit. De tant en
tant anava a en Bas i tornava. Teníem el tren
gratuït.
I no va fer la mili?
Vaig ser excedent de cupo i només hi vaig
estar tres mesos. I vaig anar a Barcelona.
I als vint-i-set anys, quan va deixar de treballar al tren, on va anar a treballar?
Vaig anar a treballar al Banc Popular, a
Olot. Però llavors tornava a viure a en Bas.
Al Banc Popular, hi vaig treballar fins que
em vagi jubilar. Ara a l’abril ja farà trenta
anys que em vaig jubilar. Vaig estar sempre

a la mateixa oficina, al carrer Nou d’Olot, on
encara hi ha l'oficina. M’agradava molt treballar al banc. En tinc molt bons records.
Com va conèixer la seva dona?
La meva dona també és d’en Bas, la Maria
Cudí, de can Perafel. La vaig conèixer perquè ella anava a Olot a cosir amb el tren i
ens vèiem; era l’època en què jo treballava
al tren. Ens vam casar quan jo treballava al
Banc Popular i vam anar a viure a Olot, al
barri dels Desemparats. El casament el vam
fer a en Bas i vam anar de viatge de nuvis a
València i a Mallorca. Al cap d’uns anys ja
vam venir a viure al barri de Sant Roc. Hem
tingut dos fills, l’Albert i l’Irma, i també
tenim un net, en Jordi, que ja té vint-i-dos
anys.
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...El casament el
vam fer a en Bas i
vam anar de viatge
de nuvis a València
i a Mallorca.
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...Hi havia setantacinc centímetres
de neu a l’estació.
El tren no va poder
sortir.

En Jaume amb la seva dona, fills i net.

A què ha dedicat el seu temps lliure durant
tots aquests anys de la jubilació?
Durant molt de temps he fet viatges amb la
meva dona. Hem fet trenta-dos viatges.
Viatjàvem molt, fins que ella es va posar
malalta. Ara el que faig cada dia és anar
cada matí a esmorzar al bar Pekín.

...Gairebé cada
setmana hi havia
un dia que agafava
la Teisa i anava a
Girona a buscar
cinc milions de
pessetes...

Segur que té moltes anècdotes per explicar de tot el temps en què va estar treballant al tren. Expliqui’ns-en alguna...
A l’estació venia el mosso de corda. Portava
un carro i hi carregava maletes de la gent
que arribaven amb el tren i les portava fins
on ells necessitaven. Nosaltres li amagàvem el carro i ell li anava a dir a l’amo i trucava a la Guàrdia Civil. Llavors nosaltres ja
l’hi tornàvem. N’hi havia un altre que venia
amb un carro i un burro també a buscar
maletes i es barallaven sempre amb l’altre
perquè tots dos volien els mateixos clients.
Recordo també que venia un noi que jugava
amb el Madrid, era de can Surroca dels

Sifons. Un altre record que tinc de l’època
que treballava al tren és d’una nevada molt
forta que hi va haver. Hi havia setanta-cinc
centímetres de neu a l’estació. El tren no va
poder sortir.
I de l’època en què feia de banquer també
deu tenir unes quantes anècdotes...
Gairebé cada setmana hi havia un dia que
agafava la Teisa i anava a Girona a buscar
cinc milions de pessetes. Primer, quan arribava a Girona, anava a dinar a ca la
Marieta, després anava a buscar els calés i
me n’anava altre cop cap a agafar la Teisa
amb la maleta i els diners.
Laia Martí

RECOMANI’NS
UNA CANÇÓ: Un beso y una flor, d’en Nino
Bravo
UN LLI BRE: No he acabat mai cap llibre.
Abans llegia el diari, La Vanguardia
U N PROG RA MA DE TE LEVI S IÓ: Aquí, la
Tierra
UN COLO R: El vermell
UNA PEL·LÍCUL A: Casablanca
UN MOME NT I NOBLIDABLE: El meu casament
UN LLOC PE R VIURE: Olot

En Jaume en un casament amb la seva dona, el seu germà
Agustí i la seva cunyada Pilar.
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El soroll de la mort

Papallona Cydalima Perspectalis.

T

othom, qui més qui menys, haurà sentit a parlar de l’eruga del boix, o perquè n’ha vist les
conseqüències en els boixos del jardí, o n’ha
patit les molestes teranyines a la muntanya, o
l'estiu passat se li va fer estrany veure tantes
papallones en els fanals. Això no és més que
la plaga que s’ha establert a casa nostra i
porta nom i cognom: Cydalima perspectalis.
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...La plaga en
forma d’eruga
s’alimenta de la
fulla i escorça del
boix, quan és
adulta fa un capoll
i en pocs dies es
converteix en
papallona,...

14

M’agradaria posar-vos en antecedents. No
soc biòleg ni vull entrar a donar-vos moltes
dades, però sí que soc observador i curiós i
crec que és necessari, per enfocar l’article,
donar-vos una petita idea d’on prové tot
plegat. La plaga en forma d’eruga s’alimenta de la fulla i escorça del boix, quan és
adulta fa un capoll i en pocs dies es converteix en papallona, la qual té una vida
que no arriba a dues setmanes, just el
temps de pondre els ous per a la nova
generació d’erugues. D’on prové? Doncs
aquí us ho explico a través d’una cita de l’Emili Bassols, company de Sant Privat i biòleg del PNZVG, que ens explicava per Twitter, “la plaga va arribar a Alemanya el 2007,
el 2008 va passar a Holanda, França el
2009, el 2010 al Regne Unit i Àustria, Bèlgica i Hongria el 2011, Eslovènia i Turquia el
2012 Croàcia 2013 i Itàlia 2014”. Aquí en
tenim coneixement d’uns inicis a Besalú el
2014, però a la vall d’en Bas no es comença
a patir-ne els efectes fins al 2016. El 2017, a
les boixedes, en vam començar a veure la
problemàtica en forma de boixos morts, el
passat 2018, i si ho posem en l'àmbit de
malalties humanes, la plaga es va convertir
en una pandèmia i va comprometre seriosament la vida de TOTS els boixos.
El que sí que us vull explicar és el dia a dia
de la conquesta d’aquesta eruga en vers el

boix, i l’experiència, la vivència, el punt de
vista i les sensacions, tot fent el camí dels
Hostalets a St. Miquel de Castelló d’una
forma regular durant una petita franja de
l’estiu passat.
A finals d’octubre de 2015, a Sant Miquel de
Castelló, la secció del GECAmainada hi va
plantar un roure, el roure d’en Simó, un símbol per a la secció. Aquest jove roure, i a
causa de la poca terra que disposa, i que
Sant Miquel és un punt alt on tota l’aigua que
cau s’escola ràpidament, els mesos de juny,
juliol i agost pugem regularment a regar-lo
perquè pugui arrelar i sobretot sobreviure els
càlids estius. Les pujades les espaiem en
més o menys dies depenent de la pluja que
cau en els tres mesos més problemàtics i
aquest any passat hi vaig pujar el 25 de juny,
el 30 de juliol i el 2, 8 i 20 d’agost.
El primer dia, el 25 de juny, i ja que és poc
freqüentat, vaig pujar-hi per l’esquei per a
netejar-ne el camí, però la baixada la vaig
fer pel costat oposat i que dona sortida a la
casa de can Parxanes. Aquell dia vaig aprofitar per netejar tot el voltant del roure i
regar-lo amb uns 90 litres d’aigua, tota sostreta de la cisterna del refugi. La plaga
estava latent, les reiterades pluges no permetien les condicions òptimes perquè l’eruga fes la seva feina, sí que a la zona del
corb, les erugues atacaven en força, ja que
un company em va dir que no hi anéssim
perquè era impossible córrer-hi; però
aquell dia 25, no en vaig veure ni una. A
partir de llavors, les següents vegades que
vaig pujar a Sant Miquel, la cosa va canviar
i us explicaré l’avanç de l’eruga partint el
camí en 3 trams: tram baix, de 480 a 650;
mitjà, de 650 a 800, i alt de 800 a 950.
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A principis del mes de juliol, la plaga apareix en alguns boixos, però no es veu res
anormal. El bosc està viu i tot segueix el
seu curs, ja que de la cota de 550 metres
fins a dalt no hi ha rastre visible en els boixos. A Sant Miquel hi fa fresca, sembla que
allà no es mou res.

...Escolto...
silenci... cap altre
animal, ni cant
d’ocells, tret
d’una fressa
esgarrifosa, el
soroll de la mort,
cric, crec, cric, crec,
cric crec,...

Boixeda sota St. Miquel del 2 de juliol a 7 de desembre
de 2018.

tetes; 9 galletades, 1 garrafa de 8 litres i 1 de
5 litres en total 120 litres, neteja del camí que
recull l’aigua del cim per a dirigir-lo cap al
roure, tall de males herbes i reforç del perímetre del roure, i tot preocupat miro un
parell de branques de la cara oest. Però quin
animal ha fet això? Dues branques totalment
mastufejades fins a arribar al tronc. A la feixa
de sobre, just al costat del camí, hi ha tot un
seguit de fems de cavall.
La baixada cap a Hostalets és igual de traumàtica, però curat d’espants, ja no hi ha res
que em pugui sorprendre.
2 d’agost, aquest cop, el pare amb el gos
m’acompanyen al cim. Abans he avisat el
pare del tema eruga, però ell no pensava que

PUIGSACALM 141

...aconsegueixo fer
saltar erugues i
tallar teranyines
per passar per
sota. El camí és un
fàstic, les
teranyines
s’enganxen pertot
arreu, cara i
braços,...

El 30 de juliol toca un altre cop fer via cap a
Sant Miquel. Fa una setmana que a la Vall hi
cau poca aigua i de forma molt desigual, ara
sí que toca regar el roure.
Així que aquell dia començo a caminar a
quarts de sis de la tarda i de seguida veig que
la plaga és una realitat. A la zona baixa hi ha
una infinitat de teranyines, poques erugues i
pocs boixos amb fulles verdes. És impossible
caminar, les teranyines ho empastifen tot i
opto per tallar un pal d’avellaner i fer-lo anar
just davant meu, de costat a costat, com si
fos un parabrisa, amb això aconsegueixo fer
saltar erugues i tallar teranyines per passar
per sota. El camí és un fàstic, les teranyines
s’enganxen pertot arreu, cara i braços, i amb
la suor és el pitjor. A la cota 650, he de parar,
hi ha un arbre immens tallant el camí i en els
petits reposos, mentre en tallo la brancada,
ja que era impensable tallar-ne el tronc principal amb un podall, observo que estic rodejat d’una orgia d’erugues. Segueixo amunt,
és impossible poder gaudir del camí, ja que
els insectes pengen pertot arreu i se t’enganxen a la roba, cara, cap, braços, motxilla; el
pal hi ajuda, però no per tants insectes, és
horrorós i poso la mirada a terra, el camí és
tot verd i m’acosto, observo i toco, tot és ple
d’un granulat verd fosc, penso, i en dedueixo
que són les caques de les erugues, espectacular, sembla molsa, miro al voltant i a contrallum apareixen milers de fils de teranyina.
Escolto... silenci... cap altre animal, ni cant
d’ocells, tret d’una fressa esgarrifosa, el
soroll de la mort, cric, crec, cric, crec, cric
crec, el mateix soroll que faria un nen que
deixés escolar, amb el puny tancat, un grapat
de sorra de platja sobre fulles seques. I em
surt de dins, sense pensar-ho, ostiaputa! A la
part alta, cap a la cota 850, hi ha molt poques
erugues adultes però una infinitat de petites,
queden pocs dies; boixos, gaudiu del que us
queda!, i aprofito per a fer una foto a la boixeda que hi ha just sota Sant Miquel.
Arribat a dalt, després del tràngol, aigua al
roure, ja que comença a perdre fulla i dedueixo que les grans pluges del juliol, en aquella raconada, l’aigua hi havia passat de pun-
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El soroll de la mort

Una infinitat de teranyines

...Allò és una festa
erotico-festiva
erugaril, tothom
devora amb
passió, la passió
de l’extermini,
erugues ben
nodrides pengen
en infinitats de
teranyines! No hi
ha res a fer, tot és
qüestió de dies.
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...A la cota 770 m,
és on comença el
cric crec;
primerament molt
calmat, en aquest
punt hi ha quatre
erugues tísiques...
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seria una cosa tan exagerada. En l’arrencada
no hi ha erugues, a mig camí moltíssimes teranyines i força erugues, els dos fem torns de
pal a la dreta, pal a l’esquerra. "Pare, i quan
baixem haurem de fer igual, ja que tornarà a
ser ple d’erugues penjant", però el més
impressionant d’aquell dia va ser que davant
nostre hi anava una família que havien parat a
beure aigua. Devíem ser a la cota de 800
metres, i estaven cansats de tants insectes, o
sigui que tan aviat com havíem tret erugues
pel nostre pas, aquestes eren substituïdes per
altres, esperant un transport tot penjant de la
teranyina. A la raconada que hi ha just sota
Sant Miquel, tots els boixos presenten les
parts baixes seques. A dalt, el boix que queda
a l’esquerra, just quan entres per la portalada
de pedra cap a l’espai de Sant Miquel, té una
petita mostra de l’eruga, una superfície de 2
pams quadrats plena de fulles mig menjades,
teranyines i excrements tot barrejat. A aquest
també li queden els dies comptats i li faig una
foto.
Retirem la tapa de la cisterna mentre li
explico al pare que una setmana abans aquelles branques del roure que algú havia tallat
arran eren un manyoc de fusta aixafada, i ell
també és de la idea que havien sigut cavalls,
ara, qui les havia tallat arran? Ara que teníem
un roure equilibrat en brancada, només n’hi
queden dues a la cara est, quin drama! El
roure passa set, les fulles són seques i hi
tirem 10 galletades, aquest any no sé si el
salvarem, tapem de nou la cisterna i comencem a baixar. Un moment després faig una
foto a la boixeda de sota Sant Miquel i se
m’acut que amb la del dia 25 puc fer-ne una
composició per veure el seu avanç, mentre
vaig fent fotos, en una trobada de branquillons hi arribo a comptar la baixada de 18 erugues en menys de 2 minuts, 18! Allò és una
festa eroticofestiva erugaril, tothom devora
amb passió, la passió de l’extermini, erugues
ben nodrides pengen en infinitats de teranyines! No hi ha res a fer, tot és qüestió de dies.

8 d’agost, pujo des d’Hostalets, pal en mà
vaig veient que en la zona baixa no hi ha cap
boix amb brots verds, tampoc hi veig cap
eruga. A la cota 770 m, és on comença el criccrec; primerament molt calmat, en aquest
punt hi ha quatre erugues tísiques; just sota
a Sant Miquel, el meu punt fotogràfic, encara
hi ha moltes erugues, però no com el dia 2,
només queden fulles a les capçades dels
boixos, provo si veig cap capoll de papallona
i res, no en sé trobar cap, se’m fa tard i vaig
a la meva. En el roure, hi tiro 10 galletades
d’aigua, veig que les noves fulles que ha tret
són ufanoses no li ronda cap plaga, netejo
pels voltants i començo la baixada, però abans
d’arribar al camí Joanetes-Falgars recordo que
no m’he fixat amb el boix de l’entrada, torno a
pujar i veig que les erugues l’han colonitzat, hi
queda un petit reducte d’un pam a la part
superior amb tot de les fulles verdes i suposo
que esperen, amb resignació, ser devorades;
ara sí, feta la foto baixo i em trobo un altre cop
fent anar el pal a dreta i esquerra, dreta i
esquerra, quin fàstic!
20 d’agost a la part baixa sembla un lloc
inhòspit, però a la que m’apropo a un matoll
o en una brancada baixa, només fan que sortir-ne papallones, segur que les heu vist, són
aquelles papallones blanques amb el contorn marró, que quan les agafes et deixen els
dits tornassolats entre blanc i gris metal·lit-

Una infinitat de caques.
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zat i quan les mates fan un soroll estrepitós,
CRAC! Em fixo, encuriosit, com en són de porugues i que ràpides són en amagar-se, i en dedueixo que és una altra estratègia que ha portat
aquest animaló fins aquí. Al tram mitjà, per allà
a la cota 700, quatre papallones i quatre erugues tísiques es barallen pel territori, dedueixo
que en un parell de dies allò serà un infest d’insectes voladors. Al tram de dalt, ara sí, una aquí
una allà, les teranyines ja emprenyen menys, ja
que són quatre erugues lentes i tísiques, els hi
falta boix per menjar i ja no hi ha soroll, tot el
sotabosc és marró, sec, sembla mort.
Destapo la cisterna, tiro la galleda a baix, la
pujo carregada d’aigua i la tiro al roure, aquest
cop sis vegades. No cal regar gaire, ja que fa un
parell de dies que ha plogut, però ara que
estem a final de temporada, val més que en
sobri que no que en falti. Les fulles són verdes,
però aquest roure costarà déu i ajuda, el vam
plantar massa gros i que fos de viver no hi ajuda
i tant li costarà adaptar-se a la climatologia com
a la falta d’aigua. Però nosaltres insistirem!

Unes reflexions per fer pensar...
Diuen... serà un problema biològic, i jo hi afegeixo, i geològic i micològic, o creieu que la
poca terra de les fondalades de les cingleres
com Ganxos, VertiKalM i Esqueis estarà
quieta per si sola sense que els boixos la
retinguin? Sí, hi creixeran romegueres, arços,
ortigues, falgueres, però, seran a temps a
estabilitzar el terreny? Us heu fixat que tota
la cinglera de Falgars ara es veu molt millor?
I els bolets? I si és el boix que hi posa el seu
ingredient per trobar escarlots, vaquetes,
dent de rata...? A més, si ara el bosc és mig
net gràcies als boixos, quan sigui brut i desordenat, qui anirà a buscar bolets?

Conjunt d’erugues.

Eruga a 3 de febrer zona del Puig de la Bastida.

Durant aquest hivern trobo boixos que tornen
a brotar, però, fins quan? En la ponència de la
Cydalyma Perspectalis, que es va fer el 29 de
novembre passat a través del PNZVG a l'INS
de la Garrotxa, es va parlar de fins a 5 brotades. Qui guanyarà? Jo ho tinc molt clar, l'eruga!, ja que si mireu els brots nous, està ple
de fulles enganxades entre elles, obriu-les,
dins hi ha una eruga minúscula d’uns 3 mm
totalment viva i a punt de començar a devorar.
A les zones públiques, s’hi està actuant amb
èxit, però fins quan els ajuntaments decidiran aguantar aquesta despesa econòmica i
de personal?
Hi ha gent que diu: "de la cota 1.000 no passaran", doncs, no us ho creieu, hi ha zones
d’Europa que passen hiverns a –30ºC i a la
primavera següent l’eruga hi ha tornat a ser.

Un consell?
Durant aquesta primavera gaudiu tant com
pugueu de les zones altes de la Vall d’en Bas.
La passada tardor les papallones estaven just
sota la serra de Cabrera, Ayats i Bastida, i de
les papallones que van sortir-ne de Joanetes i
de tota la raconada del Salt del Sallent atacaran tot el que és Sta. Magdalena, Puigsacalm,
Pic de l’Àliga...
Aprofiteu també a caminar per la zona de Vallfogona, els meus sogres són d’allà i el setembre passat, estant dins la cuina i mirant a fora,
vaig veure 2 papallones enganxades al vidre.
Sabeu quin any era quan a la Vall d’en Bas hi
havia 4 papallones comptades? Doncs el
2016. El 2018 ja no tenim boixos, així que,
especulant, a Vallfogona els queden màxim 2
anys perquè des d’allà fins al Castell de
Milany i Vidrà desapareguin tots els boixos.
Ah!, per cert, no cal que aneu a veure boixos
ni a Sant Aniol d’Aguja, ni el Ferran, ni el Bestracà, ni Sant Joan de les Abadesses, ni Sant
Pau de Segúries, ni Cantonigrós, ni Rupit, i a
la zona de Torelló on visc ara, no passaran
d’aquest any.
Amb el boix només puc afegir unes paraules
“in nomine patris et filii et Spiritus Sancti
Amen”.
Sergi Plana Planagumà
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Bas Mountain Festival
Nosaltres que vivim en una vall envoltada de muntanyes i accidents geogràfics destacables, ens hem proposat crear i organitzar un esdeveniment que posi el nostre municipi en
el calendari de les celebracions relacionades amb l’excursionisme i les activitats que es
desenvolupen a la muntanya i en terrenys d’aventura.
I així tenim que el GECA i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, ens hem inventat això que ja
està batejat com el: BAS MOUNTAIN FESTIVAL.

P
...L’objectiu és que
el BMF esdevingui
un esdeveniment
de referència i
cada primavera la
Vall d’en Bas...
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...El BMF comptarà
amb personatges
de molta
rellevància...
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erò, que és el Bas Mountain Festival?, doncs
el BMF serà un festival anual per sublimar
els conceptes que envolten el món de la
muntanya, de l’alpinisme o de l’excursionisme que, al capdavall, és tot el mateix.
Durant la primera setmana de maig, en
plena primavera, hi haurà xerrades, taules
rodones, exposicions, projeccions i tota
mena d’activitats relacionades amb l’excursionisme.
Es parlarà o debatrà sobre temes locals,
però també sobre temes globals. Volem
sublimar els valors del nostre hàbitat i al
mateix temps conèixer les aventures o els
esdeveniments que passen a altres llocs
del planeta, això sí, sempre amb la muntanya com a connexió.
L’objectiu és que el BMF esdevingui un
esdeveniment de referència i cada primavera la Vall d’en Bas sigui un destí per a les
persones amants del medi natural.
A partir d’aquest any, la LLETISSONADA,
l’acte més emblemàtic que organitza la
nostra entitat, quedarà inclosa dins el pro-

grama del BMF, serà l’esdeveniment que
tancarà cada edició. Enguany, amb motiu
de l’edició número 40, pujarem al PUIGSACALM i això encara contribuirà a donar-hi
més relleu.
El BMF comptarà amb personatges de
molta rellevància.
Com a cap de cartell, comptarem amb una
conferència de l’alpinista Araceli Segarra,
l’única dona de l’estat que ha conquerit
l’Everest.
I seguint amb l’Everest, també tindrem
entre nosaltres en Joan Cardona, l’únic
gironí que ha escalat la muntanya més alta
de la terra. En Joan serà aquí per fer-nos
una xerrada amb imatges de l’ascensió
gironina a l’Everest l’any 2006.
Tot seguit hi haurà una conferència d’en
Francesc Roma, un geògraf vinculat a la
famosa i pionera empresa catalana de
mapes, l’editorial Alpina, que ens parlarà
sobre La història cultural de la cartografia.
El reconegut historiador local, Miquel
Àngel Fumanal, ens farà una conferència de
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títol, En Jaume de cal Valent, un guia d’en
Bas i guies històrics de muntanya.
En Francesc Vinyeta i en Lluís Julià, dos
veterans alpinistes gironins, el primer d’Olot i el segon de Girona, faran un col·loqui
sobre els inicis de l’esquí de muntanya a
les nostres comarques.
L’Agnès Riera, la Claudia Sabata i la
Paquita Bernat parlaran sobre, Dones de
muntanya, ahir i avui. Són tres dones de

generacions molt distants, entre la més
gran i la més jove hi ha més de seixanta
anys de diferència.
La inauguració la faran l’alcalde de la Vall
d’en Bas, senyor Lluís Amat; el president
de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, senyor Jordi Merino, i el president del Grup Excursionista Cultural i Alpinista de Sant Esteve d’en Bas, senyor Sergi
Plana.

Dia 4 de maig

1a BAS MOUNTAINT FESTIVAL i LA XL LLETISSONADA
Sergi Plana - PRESIDENT GECA

12.00 h

LA VALL D'EN BAS COM A MOSTRA DE TERRITORI EXCURSIONISTA
Lluís Amat - ALCALDE DE LA VALL D'EN BAS

12.10 h

ACTIVITATS DE LES ENTITATS
Jordi Merino - PRESIDENT FEEC

12.20 h

JAUME DE CAL VALENT, UN GUIA D'EN BAS I GUIES HISTÒRICS DE MUNTANYA - CONFERÈNCIA Miquel Àngel Fumanal - HISTORIADOR

12.30 h

HISTÒRIA CULTURAL DE LA CARTOGRAFIA - CONFERÈNCIA Francesc Roma Casanova - GEÒGRAF I HISTORIADOR, COL.LABORADOR DE L'EDITORIAL ALPINA

16.00 h

ELS INICIS DE L'ESQUÍ DE MUNTANYA A LES COMARQUES DE GIRONA
XERRADA COL·LOQUI amb el periodista Òscar Cabana
Francesc Vinyeta - OLOTÍ. EXCURSIONISTA I ESQUIADOR DE MUNTANYA
Lluís Julià - GIRONÍ. EXCURSIONISTA I ESQUIADOR DE MUNTANYA

17.00 h

EVEREST - CONFERÈNCIA AUDIOVISUAL Joan Cardona - L'ÚNIC GIRONÍ QUE HA CONQUERIT L'EVEREST.

18.00 h

SELECCIONADOR CATALÀ D'ESQUÍ DE MUNTANYA.

DONES DE MUNTANYA, AHIR I AVUI - COL·LOQUI Agnès Riera - CORREDORA VETERANA DE MUNTANYA
Claudia Sabata - CAMPIONA DEL MÓN SUB23 DE CURSES DE MUNTANYA (SKYRACE) I SUBCAMPIONA

19.30 h

DEL MÓN SUB23 DE CURSES VERTICALS AQUEST 2018

Paquita Bernad - ESCALADORA PIONERA

CATALANA DE POSTGUERRA

CONFERÈNCIA AUDIOVISUAL SOBRE LES SEVES GESTES
Araceli Segarra - L'ANY 1996 ES CONVERTÍ EN LA PRIMERA DONA D'ESPANYA EN ASSOLIR
EL CIM DE L'EVEREST

20.30 h
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Vall d’En Bas, any “0”… a mig segle de gairebé tot (1969-2019)

’

L
...Quina ironia
històrica, que
mentre uns
arribaven al nostre
satèl·lit a través de
l’espai, la Garrotxa
es desconnectava
de la xarxa
ferroviària!
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...el 1970, es fundà
la Cooperativa de
la Vall d’en Bas...
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any passat (2018), el nord-americà
Richard Vinen ens recordava que mitja
centúria enrere, el 1968, es va poder
canviar el món. No n’hi ha per menys:
desobediència civil a favor dels drets
socials, guerra del Vietnam, assassinat de
Martin Luther King el 4 d’abril, revoltes a
París al maig, i l’estrena, el 17 d’octubre,
d’una pel·lícula que ho canviaria gairebé
tot al cinema: 2001, una odissea a l’espai.
Pocs podien imaginar que, l’any següent,
els humans trepitjaríem la lluna per
primera vegada. Al mateix temps, a finals
de 1968, es produïa quelcom transcendent
a la vall d’en Bas: el consejo de ministros
franquista i el govern provincial de Girona
aprovaren la unificació de quatre municipis
(Sant Esteve, Joanetes, Sant Privat i la
Pinya) per a formar-ne un de nou, el de la
Vall d’en Bas. Tanmateix aquesta nova
entitat, que en inici tindria la seva capital a
Sant Privat, no començà a funcionar de
manera conjunta (i regit per una comissió
gestora especial) fins a partir del gener de
1969, quan es feu efectiva, a efectes
administratius, la unificació.
Una visió cronològica detallada dels esdeveniments, a escala mundial, no deixa de
ser bastant sorprenent. El 15 de juliol de
1969 el carrilet d’Olot realitzà el seu últim
trajecte, cinc dies abans que l’home trepitgés per primer cop la lluna gràcies a la missió Apol·lo XI. Quina ironia històrica, que

mentre uns arribaven al nostre satèl·lit a
través de l’espai, la Garrotxa es desconnectava de la xarxa ferroviària! Entremig del
tancament del carrilet i l’arribada a la lluna,
les clavegueres del poder econòmic assassinaven el senador Robert Kennedy, germà
del difunt JFK. En l’estela del mateix estiu,
entre el 15 i el 18 d’agost, el món veia per
TV el festival musical més famós de tots
els temps, que enguany fa noces d’or:
Woodstock.
A la Vall, la unificació municipal no va ser
exempta de controvèrsia, perquè hi hagué
oposició al projecte, però va reeixir. El cert
és que la unificació, malgrat el recel, va ser
pretext i plataforma de canvis molt profunds, que van condicionar per sempre la
vida dels seus habitants (i fins avui!). El
primer canvi de tots fou, evidentment,
l’acord per una capitalitat, que finalment va
recaure en el principal nucli urbà de la vall,
Sant Esteve d’en Bas. Amb els anys,
l’Ajuntament es va ubicar definitivament a
l’antic convent de monges. A partir de
1969, també, es va començar a concretar i
executar una idea nascuda el 1968, la de la
concentració parcel·lària, però que fins a
l’assimilació municipal no havia estat
possible. La concentració iniciada (també
amb una certa oposició) es culminà el 1972.
Entremig, el 1970, es fundà la Cooperativa
de la Vall d’en Bas, primer amb pocs socis,
però que amb poc temps es convertí en la

El tren d’Olot desaparegut l’any 1969.
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...En clau cultural,
a principis de
1969, es proposà a
la Dirección
General de Bellas
Artes la declaració
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...el 1969, un cop
unificada la Vall,
es produí la
primera petició de
construcció d’una
nova escola,
centralitzada...
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Les ”cases barates” del Mallol.

principal agrupació laboral del municipi.
Naturalment, la Cooperativa i la concentració van provocar l’obertura d’una nova
carretera pel sector occidental de la Vall (la
Parcel·lària), a més de l’arranjament de les
carreteres i pistes ja existents, i la
construcció de diversos nous ponts, camins
i passeres.
El 24 de juny de 1968, el govern d’Espanya
aprovà el Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial i, segons la secció
segona del capítol IV, l’any 1969 s’impulsà
la creació d’una Cooperativa de la Vivienda,
acceptada formalment l’agost de 1970.
Aquest fou l’ens civil promotor de la
construcció dels grups de “cases barates”
Desprat (a Sant Esteve d’en Bas) i les
Olletes (el Mallol). Com relaten Laia Martí i
Salvador Masdéu al darrer exemplar de la
revista Verntallat (núm. 57, pàg. 16-18),
l’abril de 1971 es presentaren els plànols, i
el març de 1974 ja s’entregaven les
primeres claus dels nous habitatges. La
inauguració oficial no es produí fins al 19
d’abril de 1976, i va incloure la construcció
d’un total de 51 cases a Sant Esteve i 38 al
Mallol.
En clau cultural, a principis de 1969, es
proposà a la Dirección General de Bellas
Artes la declaració dels nuclis de Sant
Privat i el Mallol com a conjuntos históricoartísticos, de forma que es protegís de
manera oficial el seu patrimoni urbanístic i
arquitectònic. Aquell fou un dels detonants
pels quals, anys a venir, aquests dos nuclis
serien coneguts com uns dels racons més

pintorescos i turístics de les nostres
contrades (poc després, l’interès es focalitzà al nucli d’Hostalets). També en clau
cultural, el 1969, un cop unificada la Vall, es
produí la primera petició de construcció
d’una nova escola, centralitzada, que
substituís les petites i precàries escoles
rurals existents en cadascun dels vells
municipis. Tot i la idea i la primera petició
(incloent-hi queixes del nou Ajuntament al
gobierno, perquè Madrid no en feia cas), va
caldre esperar fins 10 anys més tard, el
1979, perquè fos inaugurada l’escola
Verntallat.
En resum, aquest 2019, a banda del 900
aniversari de la consagració de l’església
de Sant Esteve, es compleixen 50 anys de
l’oficialització del municipi de la Vall d’en
Bas, alhora que es tancà el ferrocarril,
s’impulsà la concentració parcel·lària i es
fomentà la construcció d’habitatge social,
es protegiren els nuclis de Sant Privat i el
Mallol, i es demanà l’edificació d’una sola
escola que donés servei a tots els basencs.
El futur govern municipal, sorgit de les
eleccions del maig, es podria plantejar com
fer arribar als seus habitants aquesta
efemèride i les seves conseqüències
històriques i socials que, diguem-ho clar,
són les que condicionen la nostra vida avui,
tant si vivim, treballem, estudiem o,
simplement, travessem aquesta Vall
estimada.
Miquel Àngel Fumanal Pagès
PEHOC
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Recorregut Lletissonada
Sant Esteve d’en Bas, Serrat de la Guàrdia, Bufador de les Encantades, Coll del Forn, Santuari de les Olletes, Sta. Magdalena del Mont, Pas dels Irisais, Puigsacalm, Collet de Clivillers, els Tossells, Casa del Serrat, Cal Santpare, Salt del Roure, Casa dels Goig, Casa
dels Ferrers, St. Esteve d’en Bas.

La cara de ponent amb el Pedraforca al centre de la imatge.

S
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...trobem un petit
pla, que és el pla
dels Arços, on
tenim el final
d'una pista que ve
de la cara nord i el
primer control.
Aquest punt és un
bon mirador del
massís del
Puigsacalm...
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ortirem del parc de l'Estació de Sant Esteve
d'en Bas, tot seguint el carril bici fins a l’Alberg de la Vall d'en Bas, on travessarem la
carretera d’Olot per agafar la que va al veïnat
de Can Trona. El creuarem fins a arribar a la
riera de Joanetes.
La resseguirem, tot pujant, fins a arribar a la
Tanca d'en Sentenac, on agafarem un camí
que va pel costat del Torrent de Boïcs fins a la
Roureda de Rubió. Aquí creuarem el torrent i
anirem a la casa de les Comes. La voltarem
per la cara sud-oest i anirem a trobar la carretera de Joanetes.
La seguirem un petit tram, tot pujant, fins a
trobar una cruïlla per la cara nord. En aquest
punt, deixarem la carretera i seguirem la pista
(passa pel davant d'una casa de nova construcció), tot pujant fins a trobar una nova cruïlla. Aquí deixarem la que estem pujant i agafarem una de desemboscar que marxa més a
ponent. Més amunt, la pista esdevé camí, que
seguirem tot pujant. Creuarem una tanca i
continuarem pujant fins a trobar una nova
pista de desemboscar que seguirem. En la
pujada, trobarem tres dreceres que ens estalviaran les llaçades de la pista.
Un cop acabades les dreceres, continuarem
pujant pista amunt tot passant pel costat del
puig Sacreu. Més amunt, la pista esdevé
camí, que seguirem, per anar a trobar el viarany de la Xarxa d'Itinerànnia que puja de Joanetes.
Uns metres més amunt, trobem un petit pla,
que és el pla dels Arços, on tenim el final
d'una pista que ve de la cara nord i el primer
control. Aquest punt és un bon mirador del
massís del Puigsacalm, de la serra del Llancers i del recorregut que ja portem fet de la
Lletissonada.

Nosaltres seguirem el camí que puja pel caire
(cartell indicatiu de l'Avi Pitu) fins a trobar
una cruïlla de camins (no és gaire fressada).
Aquí anirem pel rastre (ha estat recuperat pel
GECA per a aquesta ocasió) que marxa tot
pujant en direcció al nord, per anar a trobar el
Bufador de les Encantades (està entre uns 5 o
7 metres per sota de la cota 1.088).
Un cop visitat, seguirem pujant en direcció a
ponent per passar per sobre de la Bassa de
Safalguera i voltar el pla de Safalguera per la
cara de sud-oest per anar a trobar el camí que
ens portarà al coll del Forn. Uns pocs metres
més endavant del coll, trobem una cruïlla de
camins.
En aquest punt, anirem pel camí de l'Obaga
de les Olletes que marxa en lleugera baixada.
Aquest camí volta tota la cinglera de Santa
Magdalena del Mont, creuant la Canal Curta
per arribar al camí de la Mare de Déu de
les Olletes.
El seguirem tot pujant, per trobar poc després
el que havia estat el Santuari de la Mare de Déu
de les Olletes. Un cop visitat, seguirem pujant
pel camí (té alguns trams on encara es pot
veure el seu antic empedrat). En arribar a dalt
de la pujada, trobem una cruïlla de camins.
Qui marxa tot pujant al sud-oest, va cap al
Puigsacalm. Nosaltres anirem pel que planeja
en direcció cap a llevant, per trobar, per la
cara sud, la Font de Santa Magdalena (restaurada pel GECA, amb motiu de la Lletissonada
de l'any 2015) i una mica més endavant el
Santuari de Santa Magdalena del Mont. Lloc
amb unes grans vistes sobre el Pirineu i de la
Garrotxa on trobem el segon control i l’esmorzar.
Santa Magdalena del Mont és una ermita que
pertany a la Vall d'en Bas, ja documentada
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l'any 998. Antigament tingué el rang de priorat, amb canonges regulars de l'orde de Sant
Agustí. L'església es va modificar al segle
XVIII, però conserva l’absis i la volta semicircular de la primitiva església romànica. Al costat
de l'ermita, i aprofitant l'edifici d'una antiga
masoveria, s'ha habilitat el refugi de muntanya
"Emili Triadú" (Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya).
Aquest refugi consta de dues parts: el refugi
lliure, que sempre està obert, i el refugi privat, molt més gran i espaiós. Per poder-lo fer
servir, cal demanar autorització a l’Ajuntament d'en Bas.
Un cop esmorzats i visitat aquest entorn privilegiat, anirem per la pista forestal en direcció a ponent fins a trobar la cruïlla del camí
del Puigsacalm que seguirem. Una mica més
amunt, trobem el coll de Joanetes i, tot seguit,
una cruïlla de camins.
Anirem pel que marxa a ponent (cartell indicatiu de Puigsacalm pel puig dels Llops). És
un camí fressat que ens portarà a passar pel
pas dels Irisais per voltar tota la cinglera del
puig dels Llops. En arribar a la carena, el camí
la segueix tot pujant fins a trobar la cruïlla del
puig dels Llops.
Nosaltres seguirem pujant per sobre de la cinglera, gaudint de bones vistes de les planes
d'en Bas fins a arribar al cim del Puigsacalm
(1.514 m), punt més alt del nostre recorregut i
magnífic mirador de 360º.
Per la cara sud tenim la serra dels Llancers, el
Montseny (puig de les Agudes, el Matagalls...).
Per la cara de llevant, les planes d'en Bas, el
massís del Montgrí, Olot, les Preses ...
Per la cara nord, el massís del Canigó (Tretze
Vents, Pic Rojà, Set Homes), les Esquerdes de
Rojà, el Costabona, el Bastiments, el Puigmal.
Més al davant, el Santuari de la Mare de Déu
del Mont, el Bassegoda, les Salines, el Moixer, el Roc de Frausa, el Roc de Sant Salvador,
el Comanegra.
Per la cara de ponent, el Moixeró, el Pedraforca, la serra d'Ensija, els Rasos de Peguera
amb el Cogulló d'Estela i el Roc d'Uró. Al
davant nostre, el pla Traver, el poble de Vidra,
el castell de Besora i el Santuari de Bellmunt.
La baixada la farem pel camí, fressat, que ressegueix la carena de la muntanya en direcció
a la collada de Bracons (sud-oest). Passarem pel collet dels Clivillers, on, darrere
d'una matarrada de boixos i per la cara nord,
tenim la creu que ens recorda el muntanyenc
Xavier Turró i Corominas.

L’ermita de les Olletes enclavada dins de la penya.

Els Clivillers, també coneguts amb els noms
del Ras de Civadere o de la Blava, on actualment tenim un ras lliure de vegetació i una
pista, antigament hi havia hagut un magnífic
camí entremig d'arbres i boixos. Des d'aquest
ras, podrem contemplar l'ermita i la casa de
Sant Bartomeu de Covildases, el puig de
Mirialles i el puig Cubell, ja dintre de la
comarca d'Osona.
Continuarem pel pla del Faig Gros, la collada
Fonda i pujarem al Tosell Gros, on podrem
contemplar les últimes vistes ja descrites
anteriorment per la cara de ponent. També les
planes d'en Bas, Aiats, Cabrera, el Montseny,
les muntanyes de Montserrat.
Continuarem i baixarem per anar a trobar el
Morro del Tosell Petit. Aquí tenim el baixant
del Tosell Petit, que és una paret quasi vertical que el GECA ha equipat amb una cadena
per facilitar la baixada. Tot i això, és un baixant no apte per a les persones que tinguin
por o vertigen.
El GECA ha preparat un camí alternatiu a
aquesta baixada, que és: agafar el camí que,

Preparant el pas de la baixada amb una cadena.
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Recorregut Lletissonada

..Per la cara de
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d'Estela i el Roc
d'Uró. Al davant
nostre, el pla
Traver, el poble de
Vidra,...
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...Passarem pel
costat de la Gorga
dels Escurçons
[...], la Gorga
Blava, les restes
del Molí del Noc...
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Cartografia Editorial Alpina,
mapes Puigsacalm o també Vall
d'en Bas - les Preses.

per la cara de ponent, baixa a la collada de Sant
Bartomeu, on ens trobarem amb el GR 151.1,
que seguirem en direcció al sud-est fins que
trobem la cruïlla amb el camí del Tosell.
Els caminadors que baixin pel baixant del Tosell
Petit, un cop a baix, seguirem pel camí de la
carena que, tot passant pel costat de la Roca
del Corb, arribarem a la cruïlla amb el camí del
GR (aquest tram de la baixada del Tosell Petit
forma part del recorregut de la cursa que se
celebra anualment de Cames de Ferro).
Aquí deixarem el camí de la carena que continua cap a la collada de Bracons per agafar el
camí de la carena del Serrat, que marxa tot
baixant en direcció a llevant per anar a trobar
la carretera de Bracons que seguirem un tros,
tot baixant, fins que en un revolt trobem de
nou el camí de la carena de Serrat, que ens
baixarà a la casa de Serrat on tenim el tercer
control.
Agafarem de nou el camí de la Carena, que
marxa tot baixant en direcció a llevant. Creuarem una pista de desemboscar i seguirem baixant per anar a trobar el Sot de l'Infern. El
creuarem, passarem una tanca i continuarem
pel camí que ressegueix la riera de Joanetes,
per la cara nord, fins a sortir a sobre del Salt del
Roure on travessarem la riera per seguir el camí
que ara ressegueix la riera per la cara sud.
Poc després trobem una cruïlla de camins.
Deixarem el que hem estat seguint per agafar
el que ens baixarà a sota del Salt del Roure on
podrem contemplar-lo. Baixarem la riera un
petit tros avall, per agafar el camí que ens ha
portat a sota del Salt del Roure.
És un camí fressat que ens portarà a l'ermita
de Sant Mateu. Hi ha constància, al segle XII,
de l’existència d’un altar dedicat a sant
Mateu, però es desconeix la seva ubicació. El
segle XVII, mossèn Joan Francesc Bosch va
ordenar construir la capella en el lloc actual.
De petites dimensions, amb teulada a dos
vessants, és una típica capella amb portal
adovellat i dues finestretes rectangulars, una
a cada costat. En el vèrtex del teulat, s’alça el
campanar d’espadanya coronat amb una
creu.
Un cop visitada, anirem pel camí que surt per
la cara de llevant que ens baixarà a trobar la
riera de Joanetes. La travessarem i pujarem a
trobar una pista asfaltada, que és una sortida
d'emergència dels túnels de Bracons.
La seguirem, tot pujant, en direcció a llevant,
fins a trobar un revolt a sota de la casa de la
Carrera on la deixarem. Aquí creuarem la
tanca i seguirem un petit rastre del bestiar,

El Salt del Roure en espera cap al final del recorregut.

que ens portarà tot travessant els Camps de
la Feixa de Dalt i els de la casa dels Camps
fins a trobar la carretera de Bracons.
La seguirem uns pocs metres per trobar una
pista forestal que segueix la carretera dels
túnels per sota. Anirem uns metres per
aquesta pista, fins a trobar un pas que ens
permetrà creuar la tanca de la pista. Aquí
seguirem un petit rastre del bestiar que ens
baixarà fins a trobar les cases de Can Nofric i
la dels Goigs.
Antigament, des de l'ermita de Sant Mateu
fins a les cases de Can Nofric i dels Goigs,
havia existit un camí molt bonic que amb la
construcció dels túnels de Brecons es va destruir.
Passarem per les cases i continuarem baixant, tot seguint el rastre per anar a trobar la
riera de Joanetes. La travessarem i pujarem a
trobar la pista de Can Gelada que seguirem
tot baixant.
Passarem pel costat de la Gorga dels
Escurçons (el GECA va editar amb l'Editorial
Alpina un mapa l'any 2004, titulat Aiats-Puigsacalm, on la seva portada tenia una fotografia d’aquesta Gorga dels Escurçons i del Puigsacalm), la Gorga Blava, les restes del Molí
del Noc i arribarem a la casa del Noc on tindrem el quart control.
Continuarem baixant per la pista, tot passant
pel costat de la casa de la Coromina, on seguirem un tros per la vella carretera de Joanetes,
per continuar per la pista forestal que va a Can
Riera i a Can Bosc per tornar a la vella carretera
fins a l'entrada de Can Trona.
Aquí seguirem un petit rec eixut per la vora del
camp que ens baixarà a trobar la carretera de
Can Trona, on desfarem el camí de l'anada fins
al parc de l'Estació de Sant Esteve d'en Bas.

Jordi Freixa
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GECAjovent camina de nou sense caminar
GECA mainada/GECA jovent

L'Ernest a primer pla i en Dani en segon fent classes amb les fixacions

...Tenim clar que
tot inici és
primordial i
l’ensenyament
òptim és aquell
que es fonamenta
bé la idea, per
després posar els
pilars principals...

...Al final del dia
tant la valoració
del monitoratge
com dels joves va
ser d’una gran
coincidència,...

que tenim, tot i que desitjaven una altra trobada, i els joves, que els agradaven molt els
dos guies d’alpinisme que els havíem buscat
i que la classe havia sigut molt divertida i que
sí, que alguna cosa havien après...
En resum, un gran dia per a tots.
Sergi Plana

El GECA jovent es posa en
marxa de nou, torna a
caminar!
Em dic Magí i soc un membre nou del Geca
Jovent i accepto amb il·lusió escriure aquestes ratlles per al nou número de la revista.
En arribar, he trobat companys coneguts i
això em va fer sentir molt a gust amb el GECA.
Tots compartim unes ganes de trepitjar el
territori i descobrir nous llocs i tenir noves
experiències.
Ha estat una sort haver conegut el grup Excursionista d'en Bas i només de començar he
descobert molts llocs que no coneixia de les
rodalies.
Ha estat un encert que coincidís en el
moment que es torna a crear el grup de
Jovent, amb unes propostes molt engrescadores.
Amb el poc temps que hi soc, ja hem fet una
sortida a la neu. Era el mes de febrer i vam
anar a Vallter. Allà vam aprendre a fer servir
els grampons i els piolets. Aquesta era una
novetat per a mi i per a tot el grup de companys.
D'aquesta sortida en tinc un bon record, ja
que uns dies abans havia estat el meu aniversari i vam compartir un pastís boníssim!
De propostes, sembla que els monitors estan
engrescats a oferir-nos-en moltes més.
Magí Elié
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l 24 de febrer passat es va fer la primera sortida i específica per al GECAjovent. Aquesta
va ser l’inici a l’alpinisme i la vam portar a
terme en un torrent gelat molt pròxim a les
pistes d’esquí de Vallter.
Tenim clar que tot inici és primordial i l’ensenyament òptim és aquell que es fonamenta
bé la idea, per després posar els pilars principals en la manera de fer. Aquesta idea serveix
per a tot, però en el nostre cas, la manera de
fer en la muntanya i, en aquell dia, la manera
de fer en l’alpinisme. És per això que vam
optar per a demanar als amics del Centre
Excursionista de Besalú, en Dani Balés i l’Ernest Martínez, president i secretari de l’entitat i els dos instructors de l’ECAM per la FEEC,
que ens ensenyessin la base teòrica i pràctica
de l’alpinisme, de la correcta utilització de
grampons, piolets, la sistemàtica de retenció,
les fixacions, els sistemes de seguretat, etc.
En un primer moment ens van citar en el
refugi Pastuira per a presentar-se, i amb un
parell de bromes es van posar a tot el jovent a
la butxaca. Uns minuts després, tot caminant,
ens vam posar al peu de la massa de gel on es
van donar les indicacions necessàries per a
posar-se els grampons. Es varen fer dos grups
de cinc joves, per així tenir un tracte més de tu
a tu i poder estar més atents. Es va decidir
que en Dani i en Xevi Xino, com a ajudant,
ensenyarien més com moure’s pel gel amb l’ajuda de piolets i grampons, i l’Ernest i l’Ester
Mulí serien els encarregats d’ensenyar més
com s'utilitza el piolet en travessa, la detenció, la seguretat, etc.
Per altra banda, en Sergi amb la secció del
GECAmainada van aprofitar per fer una ruta
tot caminant per la neu fins al Refugi d’Ulldeter i finalment la sortida va acabar amb tot un
seguit de jocs, lliscant pels pendents, fent
forats, ninots i parets de neu.
Al final del dia, tant la valoració dels monitors
com dels joves va ser d’una gran coincidència.
Els monitors em deien que quins elements
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Fitxes de les sortides de desembre i primer trimestre del 2019
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SANT NICOLAU (SANT VALENTÍ DE LA
PINYA)

LA COT - ORATORI SANT JORDI PENYA PEGUERA

6 de desembre de 2018 — 85 participants
Horari efectiu: 4.08 h — Horari total: 5.25 h
Vocal: Jordi Plana
Itinerari: Masllobet, el Clos, Massegur, camí
dels Socarrans, coll de Massegur, la Llisa, Can
Mantet, la Raura, Mascaró, Can Ribera, Hostal
de la Corda, Serrat de la Pinya, Oratori de Sant
Valentí, la Pinya i Masllobet.
Altura màx: 854 m - Altura mín: 453 m
Desnivell acumulat: 598 m
Quilòmetres: 13,340 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

23 de desembre de 2018 — 72 participants
Horari efectiu: 3.45 h — Horari total: 5.03 h
Vocal: Juan i Josep
Itinerari: La Cot, Can Batlle, Fageda de Bassols,
Fontpobra, Aulina de la Creu, Oratori de Sant Jordi,
collet de Sant Jordi, Can Barranc, Aulina de la Creu,
coll Ciuró, Penya Peguera, collet de Fontpobra,
collada de Colltort, Can Batlle i la Cot.
Altura màx: 972 m - Altura mín: 640 m
Desnivell acumulat: 409 m
Quilòmetres: 9,650 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: bon temps

ESMORZAR DE LES MARIES
(CAMÍ RAL - CTRA. DEL REI)

SORTIDA A LA NEU (VALLTERPUIG DE COMA ARMADA)

30 de desembre de 2018 — 73 participants
Horari efectiu: 4.45 h — Horari total: 6.07 h
Vocal: Maria Nierga
Itinerari: Els Hostalets d'en Bas, les Canemeres, el
Carbonell, camí del Grau, collet de la Cirera, font de les
Marrades, el Grau d'Olot, l'Hostal del Grau, la serra de
Pruit, coll de Pixanúvies, el coll, el Torrent, carretera
del Rei, Molí de can Feló, el Carbonell, el Molí Vell, Molí
de l'Aubert i Hostalets d'en Bas.
Altura màx: 1.030 m – Altura mín: 480 m
Desnivell acumulat: 755 m
Quilòmetres: 15,430 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

13 de gener de 2019 — 10 participants
Horari efectiu: 3.05 h — Horari total: 4.10 h
Vocal: B. Planagumà
Itinerari: Estació d'esquí de Vallter 2000, pla de
la Portella, torrent de la Portella, font d'en Xavier,
Portella de Mantet, Roques de la Portella, collets
Verds, rec de Coma Armada, puig de Coma
Armada, pla de Coma Armada, Portella de Morens
i Vallter 2000.
Altura màx: 2.496 m – Altura mín: 2.155 m
Desnivell acumulat: 716 m
Quilòmetres: 8,340 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: ventós
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SANTUARI DEL COLL-CREU DE
SANT BENET-SERRALLONGA

PLA BOIXER - ROCALLARGA TOMBES ANTROPOMÒRFIQUES

27 de gener de 2019 — 18 participants
Horari efectiu: 5.05 h — Horari total: 6.25 h
Vocal: David Ortiz
Itinerari: Santuari del Coll, Montfullà, Creu de Sant
Benet, Turó de Mortissor, Roca del Teix, Pla de les Llosas,
Bosc de Serrallonga, Serrallonga, Prat d'en Serra, Serrat
d'en Sui, el Soler, Mina del Soler i Santuari del Coll.
Altura màx: 1.145 m Altura mín: 585 m
Desnivell acumulat: 780 m
Quilòmetres: 17,610 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

10 de febrer de 2019 — 27 participants
Horari efectiu: 3.47 h — Horari total: 5.03 h
Vocal: J. Juanola i Ll. Roca
Itinerari: Pla Boixer, l'avenc de Tavertet, Rocallarga, balma de Cortils, collet de Rajols, Roques
Fosses, Tombes Antropomòrfiques, torrent de l'Abeurador, coc del Dolmen, plans de Monteis,
balma de Monteis, font de la Avellanosa, l'Avenc
de Tavertet i pla Boixer.
Altura màx: 1.197 m – Altura mín: 995 m
Desnivell acumulat: 380 m
Quilòmetres: 11,950 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

1a CAMINADA 900 ANYS PARRÒQUIA
SANT ESTEVE D'EN BAS

FAR DE ROSES – TORRE DE
NORFEU

24 de febrer de 2019 — 23 participants
Horari efectiu: 4.06 h — Horari total: 5.35 h
Vocal: GECA
Itinerari: Hostalets d'en Bas, les Canameres, el Bertrans, mirador del Padró, Pujolriu, Sant Jaume de Pujolriu, torrent de la Faja, Sant Pere de Falgars, Pibernat,
font de Pibernat, Sant Miquel de Castelló, el Vinyet i
Santa Maria dels Hostalets.
Altura màx: 954 m – Altura mín: 485 m
Desnivell acumulat: 615 m
Quilòmetres: 12,370 – Mitjana: 3 km/h
Temps: bon temps

10 de març de 2019 — 43 participants
Horari efectiu: 4.35 h — Horari total: 5.43 h
Vocal: Ana Canal
Itinerari: Far de Roses, Canyelles Petites, punta
de la Murtra, cala de Canyelles Petites, cala l'Almadrava, racó de la Figuerassa, Port de Reig, cala
del Lladó, cala Murtra, cala Rostella, el Bulli, cala
Motjoi, cala Calitjas, cala Pelosa, torre de Norfeu,
coll de Canadell i Montjoi.
Altura màx: 171 m – Altura mín: 0 m
Desnivell acumulat: 530 m
Quilòmetres: 15,150 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps
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Socials
FESTA DE SANT BERNAT MENTHON, patró

UN REPTE PER ASSOLIR

dels excursionistes.
Aquest any el celebrarem el diumenge 23 de juny, ja
us anirem informant.

Des del GECA i conjuntament amb altres entitats
excursionistes gironines estem preparant una proposta amb l’objectiu de conèixer millor totes les
comarques, tant de Girona com de la Catalunya Nord,
que ens són més properes.
Es redactarà una llista de 50 cims o llocs emblemàtics
amb interès excursionista en què el repte serà assolirne un mínim de 30. Cada persona podrà triar els que
més li interessin, la data, la ruta i el grau de dificultat
que li sigui més convenient. Es podran fer lliurement
de manera individual, en grup o també participant en
les sortides socials que les entitats excursionistes
puguin programar.
L’únic requisit per participar serà ser soci de qualsevol entitat excursionista gironina i a la qual el participant haurà de comunicar el cim assolit i la data.
El grup organitzador portarà un registre de participants i cims assolits que es publicaran regularment
en les revistes de cada entitat. L’activitat està previst
que s'iniciï durant la primavera del 2019 i finalitzarà el
desembre del 2024.
Durant el primer trimestre del 2019 hi haurà més
informació a la web o a través del mail geca@geca.cat

EL DIA 23 DE JUNY, FOC DE SANT JOAN
Portada de la Flama del Canigó des d'Olot fins a
Sant Esteve d’en Bas. Hi haurà coca i vi dolç.

PREMIS CONSTÀNCIA 2018
1.– JOANOLA, JOAN
2.– BRETXA, FRANCESC
3.– MARGUI, ROSA
4.– PUJOLRIU, JOAN
5.– BARCONS, QUIM
6.– COLOMER, TERESA
7.– MARGUI, MAGDA
8.– PLANA, JORDI
9.– CANAL, ANNA
10.– BAGÓ, JAUME
11.– HIDALGO, LLUÏSA
12.– MUÑOZ, JORDI

13.– ROCA, LLUÍS
14.– JULIÀ, PERE
15.– ORTIZ, DAVID
16.– PUIGVERT , JOSEP
17.– DORI
18.– RIERA, BENET
19.– SANCHEZ, PAQUI
20.– PLANAGUMÀ, CARME
21.– MILLAN, AGUSTÍ
22.– AMARGANT, CARME
23.– CARBONES, JOSEP
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28 d’abril

42a EMBARDISSADA A LA GARROTXA

Oix - Centre Excursionista Olot

Dimecres 1 maig

7a Cursa de la Moixina (10 km)

Olot

5 maig

40a LLETISSONADA

Sant Esteve d'en Bas

Dis. 11 maig

10a Correr pel cor de la Fageda

Santa Pau – Olot

12 maig

35a CAMINADA PER BATET DE LA SERRA

Olot – Batet de la Serra

19 maig

10a MARXA DE BENAVENT

Olot

26 maig

5a CAMES DE FERRO al Puigsacalm

Sant Esteve d'en Bas

26 maig

9a MARXA DELS LLENYATAIRES

Les Preses

Dis. 8 juny

11a Cursa i marxa de Bonavista

Barri Bonavista - Olot
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Sortides socials

muntanya
abril

jovent

Dia 19: La Salut de Terrades –Divendres
Sant
ITINERARI: Terrades, Mare de Déu de la Salut, Santa
Magdalena, coll de Vellis, boscos de Can Xec, Mare
de Déu de la Salut i Terrades.
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Pere Julià i Josep Puigvert.
SORTIDA: 6.45 h del matí del local social del GECA.
7.00 hores del aparcament del Consum.
Telèfon: 629 557 285 i 637 153 321
Sortida conjunta amb el CEO i el Grup Excursionista
Bell Matí.
En acabar la caminada hi haurà dinar. Cal apuntar-se

muntanya
jovent
maig
Dia 5: Lletissonada XL
ITINERARI: Seguirem el recorregut de la Lletissonada i que anirà de Sant Esteve d’en Bas, serrat de
la Guàrdia, bufador de les Encantades, coll del Forn,
santuari de les Olletes, Santa Magdalena del Mont,
pas dels Irisais, Puigsacalm, collet de Clivillers, font
Tornadissa, casa del Serrat, cal Santpare, Salt del
Roure, casa dels Goig, casa dels Ferrers, Sant Esteve
d’en Bas.
SORTIDA: Parc de l’Estació de Sant Esteve d’en Bas
HORARI DE SORTIDA: 7.45
HORES D’ACTIVITAT: 6 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
No cal portar esmorzar, però sí una mica d’aigua.

juny
maig
Dia 5: Lletissonada XL - Programes a part
Dia 19: Coves de l’Alta Garrotxa
ITINERARI: Sadernes – cova del Bisbe – cova dels
Ermitons – cova de Les Monges – cova de Coll Roig –
Sadernes
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva.
VOCAL: David Ortiz
SORTIDA: 7 hores del local social del GECA i 7.15
hores de l’aparcament del Consum.
Telèfon: 699 33 58 21 (David, vespres) i 677 31 85 30
Francesc Bretcha

En aquesta activitat, el jovent s’iniciarà en l’escalada
en el rocòdrom situat a Besalú, on, recentment, ha
inaugurat tres agulles similars a les de Montserrat.
SORTIDA: Parc de l’Estació de Sant Esteve d’en Bas
HORARI DE SORTIDA: 8.00 h
HORES D’ACTIVITAT: 5 hores
El professorat serà de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la FEEC.
Per al material d’escalada, no hi haurà problema, ja
que tant els monitors del GECA com els de Besalú
tenen material per a fer aquest inici.

juliol

ITINERARI: Pic de Bastiments.
ORGANITZA: CEO
SORTIDA: 6.45 h del local social del GECA i 7.00 h de
l’aparcament del Consum.
VOCAL: GECA Telf. 606 651 591 Menguis

Dia 30: Aplec de Sant Pere de Falgars
ITINERARI: Falgars – La Codina – Serra Mateus – L’Alou – Sant Andreu de Pruit – Renyins – collet de Pixanúvies – La Serra – Falgars
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva.
VOCAL: Lluís Roca Telf. 630 372 719
SORTIDA: 7.30 h del matí del local social del GECA i
8.00 h de Falgars

Font Tornadissa, Casa del Serrat, cal Santpare, salt
del Roure, casa dels Goig, casa dels Ferrers, Sant
Esteve d’en Bas.
SORTIDA: Parc de l’Estació de Sant Esteve d’en Bas
HORARI DE SORTIDA: 7.45 h
HORES D’ACTIVITAT: 3 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
La idea és que la mainada pugin el dia abans a
Santa Magdalena segurament amb 4x4. Faran nit
en el refugi i l’endemà esmorzaran en aquest segon
control de la Lletissonada i faran la segona part del
recorregut; des de Santa Magdalena a Sant Esteve
d’en Bas.

juny
Diumenge 16: El Tossal Gros - Hortmoier
ITINERARI: Oix, Camí dels Lliberals, el Vilar de
Talaixà, cingle de Migdia, la Feixassa, el Tossal
Gros, cingle de Migdia, Sant Miquel d’Hortmoier,
els Roures del Rei, pont trencat i Oix.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrera)
HORARI DE SORTIDA: 7.45
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Laia Amat i Joan Rubió
Acabada l’activitat i en la Vall d’Hortmoier, ens hi
quedarem a banyar i dinar. Cal que porteu dinar de
carmanyola, banyador i tovallola.

juliol

Dia 2: L Xampanyada
aplec del pirineu

Dia 16: Puig de Sobrepuny i puig de
Tastanós (Berguedà)

Dia 5: Lletissonada XL

Diumenge 16: Inici a l’escalada

juny
ITINERARI: Pic de Bastiments.
ORGANITZA: CEO
SORTIDA: 6.45 h del local social del GECA i 7.00 h de
l’aparcament del Consum.
VOCALS: GECA Telf. 606 651 591 Menguis

maig

Dissabte 7 i diumenge 8
Acampada 2019 a Andorra - Refugi Juclar / pic
d'Escobes + pic de Noé + pic de Rulhe
ITINERARI DEL DISSABTE: Vall d’Incles al Refugi
Juclar.
ITINERARI DEL DIUMENGE: refugi Juclar, estany primer Juclar, estany segon Juclar, coll de Juclar, coll
d’Alba, pic de Noé, pic d’Escobes, coll d’Alba, pic de
Rulhe, estany negre de Juclar, l’Estagnol, estany Fortargent, port d’Incles i arribada al pàrquing de la Vall
d’Incles.
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: 2 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 5 h
VOCALS: Monitors GECAjovent.
Quan s’aproximin les dates, ja us informarem del
material específic que s’ha de portar en aquesta sortida, així com tota la documentació.

agost
Tancat per vacances

Dissabte 7 i diumenge 8
Acampada 2019 a Andorra - Refugi Juclar /
pic d'Escobes + pic de Noé.
ITINERARI DEL DISSABTE: Vall d’Incles al Refugi
Juclar.
ITINERARI DEL DIUMENGE: refugi Juclar, estany primer Juclar, estany segon Juclar, coll de Juclar, coll
d’Alba, pic de Noé i pic d’Escobes i tornada pel
mateix camí i arribada al pàrquing de la Vall d’Incles.
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: 2 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 3.5 h
VOCALS: Monitors GECAmainada.
Quan s’aproximin les dates, ja us informarem del
material específic que s’ha de portar en aquesta
sortida, així com tota la documentació.

agost
Tancat per vacances
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VERNTALLAT
AGROBOTIGUES

PUIGSACALM 141
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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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

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

Tel. 972 691 056
Mòb. 678 280 348
Obert cada dia
Servei de cafeteria bar, restaurant
i menjars per emportar

PUIGSACALM 141

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

VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER DE

Daniel Guijo Caparrós

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

electricitat • aigua • calefacció

Ctra. Santa Coloma,14
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 663 773 269
info@instalfalgas.com

PUIGSACALM 141

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 141

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 141

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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Av. Pirineus, 14 - La Canya (17857)
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Tel. 972 290 240
e-mail: gratx.cat@gmail.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

Llibreria Ma. Antònia
Allotjaments

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

CENTRAL LES PRESES
SANT ESTEVE D’EN BAS
PASTISSERIA LES PRESES

Tel. 972 69 30 88
Tel. 872 20 25 76
Tel. 972 69 30 90
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