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SORTIDES SOCIALS

GECA/JOVENT a la Lletissonada

PÒRTIC

la desena de milers de cintes col·locades per a marcar el track... i així seguiria fins aneu a saber quan,
de tasques i voluntaris n'hi ha un munt. De veritat,
moltíssimes gràcies.
I per últim, com a esdeveniment destacat d'aquest
maig, el dia abans de la Lletissonada es va celebrar
a Can Trona, amb associació amb l'Ajuntament de la
Vall d'en Bas, el Bas Mountain Festival, un festival
de muntanya nascut per a apropar aquesta passió
que a tots ens uneix al voltant del GECA a tothom, i
que va consistir en diferents xerrades, col·loquis i
exposicions buscant entrelligar la C de cultura del
GECA amb la A d'alpinisme.
La diada va ser un èxit de qualitat i d'assistència,
tenim moltes ganes de continuar duent-lo a terme i
fer-lo créixer perquè esdevingui, com la Lletissonada ja és i la Cames de Ferro està en camí de ser,
referència a escala de país en el seu camp.
En fi, una primavera per a congratular-nos del que
hem aconseguit com a entitat, seguim amb pas ferm
i il·lusió treballant amb tot el relacionat amb el món
de la muntanya i de reüll albirem un futur a arrebossar de bones sensacions (la secció de mainada
segueix creixent imparable i la retrobada secció de
jovent neix amb ganes).
Ens veiem aquest estiu al 3000 del GECA!
Guillem Matilló,
per delegació del president Sergi Plana
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Ha passat un altre maig, el mes per excel·lència
del GECA, i podem dir sense embuts que hem
superat la prova amb nota, m’aventuraria a dir que
de notable alt.
La Lletissonada, la mare de totes les caminades
populars, la joia del GECA, arribava a la seva quarantena (40!) edició en plena forma, i com sempre el
primer diumenge de maig va cobrir els cims de la
nostra vall de caminaires, corredors i voluntaris,
grans, joves i petits, en una jornada radiant per al
massís del Puigsacalm
Al final 1.232 participants, que reafirma la tendència
dels últims anys de superar amb escreix el miler de
participants. Continuo, i em sembla que sempre
continuaré, meravellant-me de la capacitat del GECA
per a mobilitzar voluntaris per controls, estassadors, escombres, conductors de 4x4... És acollonant, l'actiu més important de l'entitat.
La Cames de Ferro, l'últim diumenge de maig, arribava a la seva 5a edició i aquest any podem dir,
sense cap mena de dubte, que ha estat la millor edició amb diferència: per la qualitat de l'organització,
per l'èxit de participació i, recordem que és una
cursa 100% solidària, per l'èxit de recaptació. La
Cames de Ferro s'ha fet gran, vam ser campionat de
Catalunya per la FEEC i això ens va portar moltíssima gent, malgrat que coincidís amb dia d'eleccions. Vam inaugurar la Cames de Filferro, unes petites curses per als més petits que van acostar la
cursa a la gent del poble i les famílies dels corredors, a vegades reticents a visitar-la a causa de la
professionalització que comporten aquesta classe
d'esdeveniments.
També, i sense voler fer-me pesat, l'èxit és gràcies,
en gran part, al voluntariat. M'implico més en l'organització de la Cames de Ferro que en la de la Lletissonada, així que en puc parlar amb més criteri: els
voluntaris són una gent meravellosa que dediquen
unes hores, un matí, o tot un dia sencer de festa, a
ajudar a fer possible la cursa. Des dels que estan
marcant la ruta durant la setmana anterior, fins als
que ajuden a baixar les bosses del corredor de l'annex del pavelló fins al pavelló, els responsables dels
controls i avituallaments, els que s'estan hores sota
el sol en una carretera tallant el trànsit, els que vigilen el guarda-roba, els que el diumenge es queden
al campus a ajudar a recollir sense dinar i deixar-ho
tot net com una patena, les escombres que recullen
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Des del Puigsacalm estant...

NEOCOLONIALISME

...la meva sensació
és que jo era poc
menys que el
pigmeu entrevistat
pel colonialista
amb salacot...

...L’Ajuntament ha
de saber que hi
han senyals
estandarditzats a
tot el món per a fer
aquests tipus de
senyalística.
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...L’opció de
construir serveis
municipals
allunyats dels
nuclis urbans és
absurda,...
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Fa dies que a través de l’Ajuntament, hi ha
unes persones que venen de ciutat, que són
universitaris, amb el suport d'una institució
dels EUA, que entrevisten els ciutadans de la
Vall d’en Bas.
Tot plegat forma part d’això que en diuen un
inventari del patrimoni intangible de la Vall
d’en Bas que promou un centre cultural dels
nord-americans, l’Smithsonian.
Jo mateix he estat entrevistat dues vegades
per un jove estudiant d’antropologia, m’hi he
prestat, i la meva sensació és que jo era poc
menys que el pigmeu entrevistat pel colonialista amb salacot que em perdona la vida per
ser d’on soc i com soc.
Volen saber com som, què pensem de nosaltres i dels nostres conciutadans, què en pensem del municipi, com parlem, com ens relacionem amb els nostres veïns, què en pensem
dels camins, de les muntanyes, dels camps,
de la cultura local, què ens preocupa del
futur... Coses així, un estudi antropològic en
ple segle XXI als autòctons de la Vall d’en
Bas.
Patrimoni intangible, en diuen, jo els vaig
demanar que em definissin què era això? No
m’ho van aclarir, ells no ho saben definir.
Mireu si és absurd el que pretenen que fins i
tot hi posen, com a exemple, que patrimoni
intangible és una màquina de cosir de les d’abans.
Tot això avalat per una prestigiosa entitat
depenent del govern dels EUA. Ja és ben
curiós que sigui aquell país, que sembla que
no té passat ni va respectar gaire cap mena de
patrimoni cultural anterior a la vinguda dels
europeus, qui tingui interès per la cultura
autòctona i la manera de viure d’una comunitat rural i antiga com la nostra.
Jo ho trobo un ridícul extraordinari, un ridícul
amb el suport de l’Ajuntament que ho
sublima i enalteix.
Aquest article donaria per molt, però no vull
aprofundir més perquè segurament els meus
arguments, davant de la saviesa universitària,
quedarien limitats. Quan vulguin podran
desautoritzar-me a través de la meva estimada ignorància rural.

EMPASTIFATS
D’un temps ençà, els carrers d’en Bas estan
“decorats” amb un reguitzell de cartells de
colors que adverteixen als propietaris dels
gossos de les seves obligacions d’urbanitat.
De tres en tres i de colors vistosos, enganxats
amb cinta adhesiva als pals dels llums o als
senyals de trànsit que voleien a cor què vols
els dies de vent.
Potser alguns propietaris d’animals de companyia deixen que els seus amics embrutin el

Cartells al carrer Ample

terra, i, per tant, està bé que l’Ajuntament faci
una campanya per prevenir això, però l’Ajuntament no hauria d’empastifar el poble amb
aquests cartells de disseny horrorós i penjats
de qualsevol manera. És obligació de l’Ajuntament preservar l’ordre i no ser precisament
ell mateix qui provoqui el desordre.
L’Ajuntament ha de saber que hi ha senyals
estandarditzats a tot el món per a fer aquests
tipus de senyalística.
En el peu d’aquests cartells, encara hi ha una
cosa més greu. Hi diu: “Si veus una conducta
incívica, ho pots fer saber a La Vall en un clic”,
és a dir, animen els ciutadans a denunciar els
propis conciutadans!, assegurant-los que
ningú ho sabrà. Prou greu, quasi Mc Cartisme
local.

INSTITUT
Sembla que hi ha possibilitats de fer un institut al sud de la Garrotxa, és a dir, a la Vall d’en
Bas o a les Preses.
Un centre amb una línia educativa nova i
actual. És una gran notícia, una gran oportunitat.
Caldria fer aquest centre en un dels dos nuclis
urbans, a Sant Esteve d’en Bas o a les Preses,
per a aprofitar els serveis, no sigui que tornem a caure en l’error d’escampar els centres
municipals cap a on no hi ha serveis i on tothom és un desplaçat.
Tenim l’exemple del Verntallat, una escola
local on, durant molts anys, els fills del municipi han sigut els més perjudicats pel desplaçament.
Can Trona, que havia de ser un museu i ha
acabat sent una oficina d’informació turística
i un centre de cultura, està mancat dels serveis més bàsics i necessaris per sostenir un
centre d’aquesta mena.
L'opció de construir serveis municipals allunyats dels nuclis urbans és absurda, si els
serveis han d’anar dirigits a les poblacions
locals, han d’estar dins dels centres urbans.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

L’església de Sant Esteve d’en Bas. Un cas singular en el romànic català
(resum de la darrera conferència duta a terme el 26 d’abril de 2019)

...El darrer element
remarcable del
conjunt és el relleu
que presenta una
Majestat
envoltada de
Maria i Joan,
segurament
provinent d’una
portada
desapareguda...

Cal seguir
treballant, encara,
per poder
classificar aquest
conjunt, que
seguirà donant
sorpreses amb els
seus temes únics i
detalls tan
singulars.

màndorla prostrat amb el cos a terra, en
actitud de proskinesi (d’origen bizantí),
que molt bé podria ser la imatge d’una
donant, si tenim en compte altres representacions altmedievals europees.

Si fins ara la temàtica era de contingut
marià, una part dels capitells de la banda
nord del creuer semblen al·ludir al món de
la lluita entre el bé i el mal, com el que fa
pendant de l’Anunciació, a l’arc triomfal, o
el que pertany al primer tram de la nau. El
darrer element remarcable del conjunt és
el relleu que presenta una Majestat envoltada de Maria i Joan, segurament provinent
d’una portada desapareguda.
L’escultura de sant Esteve ha estat datada
pels historiadors de l’art en diferents
moments del segle XII; encara és aviat per
optar per moments molt concrets, però el
seu estil i els repertoris s’aproximen als
d’una sèrie de conjunts situats al Pirineu
oriental, entre Sant Joan de les Abadesses
i Sant Pere de Galligants (Girona). Aquests
podrien pertànyer a la primera meitat del
segle XII, potser abans d’alguns dels grans
tallers de l’època com els de Ripoll, Besalú
i Vic. Cal seguir treballant, encara, per
poder classificar aquest conjunt, que
seguirà donant sorpreses amb els seus
temes únics i detalls tan singulars.
Jordi Camps i Sòria
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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A

ra fa nou-cents anys es consagrava l’església parroquial de Sant Esteve d’en Bas (de
Occulo) i de la seva llarga història n’han
sobreviscut testimonis de diverses èpoques. Del segle XII ha arribat bona part de
la fesomia de l’església, amb una capçalera
caracteritzada pel seu absis poligonal i per
un programa decoratiu amb escultura molt
rellevant i encara poc coneguda. Entre
aquests elements, sobresurt el capitell de
temàtica mariana, relacionat amb el controvertit grup d’obres relacionades amb l’anomenat Mestre de Cabestany, que ha motivat que el monument sigui conegut internacionalment pels especialistes en la matèria. Però més enllà d’aquesta peça, l’escultura romànica de Sant Esteve ofereix molts
més punts d’interès, que resumim a continuació.
D’est a oest, la primera sèrie decorativa se
situa en els arcs cecs de l’absis central,
amb composicions derivades del capitell
corinti, combinades amb figuració en
alguns casos, que mostren contactes amb
Sant Joan les Fonts o el claustre gironí de
Sant Pere de Galligants. A partir de l’arc
d’entrada al presbiteri, destaquen els capitells historiats. El corresponent a la banda
sud inclou, dins d’un esquema vegetal, la
figura de l’arcàngel Gabriel, que es pot
identificar per la inscripció on es llegeix
MISSUS EST GABRIEL ANGELUS. Aquesta
figura, que podem associar al tema de l’Anunciació a Maria, també ens fa pensar en
l’antífona processional cantada durant
l’Advent, i probablement connecta amb la
peça més popular del conjunt, en el pilar de
l’arc del creuer. Aquí s’hi representen Maria
amb el Nen, aquest de costat, inscrits en
una màndorla sostinguda per àngels. Tal
com han indicat diversos autors, la composició recorda el capitell de l’Assumpció de
l’església de Rieux-Minervois (prop de Carcassona), atribuït al Mestre de Cabestany.
Si bé no es pot atribuir a l’autor, el capitell
de Sant Esteve manifesta clars records de
l’estil d’arrel llenguadociana propi d’aquell
escultor i del seu taller. També hi sobresurt
el personatge femení situat als peus de la
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Campanes i campanars a Sant Esteve d'en Bas al llarg de la història

...El primer
rellotge de
l'església de Sant
Esteve d'en Bas es
va encarregar al
serraller de Girona
Pere Anés, el dia
13 de febrer de
1551.
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...Actualment,
aquest rellotge
encara es conserva
exposat a
l’interior de
l’església,...
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Església parroquial i campanar de Sant Esteve d'en Bas.

A

l capdamunt del turó que domina la vila de
Sant Esteve d’en Bas hi ha l’església parroquial que, amb el seu campanar, ha esdevingut una icona de la silueta del poble. Des de
la seva consagració l'any 1119, l'església ha
anat sofrint moltes modificacions, i, consegüentment, la silueta també ha anat fent una
metamorfosi al llarg dels segles. L'església
romànica tenia un campanar d'espadanya
damunt la façana de ponent, que va quedar
destruït durant els terratrèmols del segle XV.
La reconstrucció es va encarregar al mestre
de cases Guillem Font l'any 1432, que el va
dissenyar amb unes característiques molt
semblants a l'anterior. Tal com especifica el
contracte, havia de tornar a fer el mur de
ponent d'una cana de Barcelona de gruix
(1,555 metres) i, al damunt, construir-hi l'espadanya amb uns pilars on es col·locarien les
campanes que es farien rodar e sonar a corda.
Aquest disseny, però, no devia acabar de
convèncer els habitants de Sant Esteve d’en
Bas, que veien com a les poblacions veïnes es
construïen campanars de torre. Així doncs, el
1442, només deu anys més tard, contractaren
a Joan de Farrés la construcció d'un nou campanar de planta quadrada, també damunt la
paret de ponent. La torre, amb els murs fets
de paredat remolinat amb calç i amb les cantoneres de pedra picada, havia de sobrepassar la coberta de l’església 17 pams (3,55
metres). La sala de campanes havia de tenir
les finestres semblants a les del cloquer de
l'església de Joanetes, dues a migjorn, dues a

Campana dels quarts, de 45 centímetres
de diàmetre, fosa pels Barberí d'Olot.
Amb la inscripció: "AÑO 1916".

tramuntana i una a llevant. I finalment, coronant el campanar, havia de fer una coberta a
1
quatre aigües. L'any 1664 els picapedrers
francesos Joan Petit, Cirici Bardí, Cirici Giralt i
Gaspar Giralt tornaren a reformar-lo. Si el
contracte de 1442 estipulava que havia de ser
a semblança del de Joanetes, ara s'indicava
que havia de tenir la forma del de Sant Martí
de Llémena i ser quatre pams més alt (83 centímetres). Els treballs començaren el 12 de
maig d'aquell mateix any i costaren 130 lliu2
res. La coberta a quatre aigües es mantingué
fins a principi del segle XX, moment en el qual
fou reemplaçada pel terrat que avui coneixem, amb l'estructura metàl·lica que sosté les
campanes del rellotge al seu damunt.
El primer rellotge de l'església de Sant Esteve
d'en Bas es va encarregar al serraller de
Girona Pere Anés, el dia 13 de febrer de 1551.
En el contracte es demanà al rellotger que
instal·lés la maquinària en el lloc acordat
tenint en compte la campana que faria sonar
3
els senyals horaris. Actualment, aquest
rellotge encara es conserva exposat a l’interior de l’església, però la campana ha desaparegut. La que avui hi ha al terrat del campanar fou fabricada l’any 1916 per la foneria

1.– DE SOLÀ-MORALES, Josep M. (1983): "La
reconstrucció de l’església romànica de
Sant Esteve de Bas", a Miscel·lània Històrica d’Olot i Comarca. Edita: Ajuntament
d’Olot. p.153 i 156
2.– ACGAX: Notaria del Mallol, Pere M. Hospital, Manuale, 1663-1665 (163), [1664,
abril, 27], f.264r-v
3.– CLARÀ, Josep (1984): "Obres d’artistes i
artesans gironins del segle XVI a la
Garrotxa", a Annals 1982-83. Olot: Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.
p.61-84. DL: GI-1038-84
4.– La Comarca, núm. 164, any IV, 1 abril de
1916, p.50
5.– ADG, Visites pastorals, 1591, P-72, f.34v
6.– ADG, Lletres episcopals, 1598, U-300,
f.125; 1599, U-301, f.119.
7.– ADG, Visites pastorals, 1727-1728, P-116,
f.43v.
8.– ADG: Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y arciprestazgos de
la diócesis de Gerona con motivo del
movimiento nacional de 18 de julio de
1936, Sant Esteve d’en Bas, 1 de setembre
de 1939, p.15
9.– MUSEU DE LA GARROTXA, OLOT: Autorització per retirar una campana del dipòsit
de l'Hospici d'Olot. 23 de maig de 1939.
10.– ADG: Lletres episcopals, 1668, U-262,
f.127v

Campana de 54 centímetres de diàmetre fosa
pels olotins Calsa l'any 1668. Amb les inscripcions: "AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINVS
TECVM", " S[ANC]T[E] PONSE ORA PRONOBIS", IO[A]N BA[P]TSITA SARAT M[E] F[ECIT]".

Campana de 59,5 centímetres de diàmetre atribuïble als càntabres Corrales. Amb les inscripcions: "S[ANCTE] IVANES ET S[ANCTA] BARBARA
ORATE PRONOBIS", "AN[N]O 1685"

Barberí, i correspon a la campana dels quarts
del rellotge que, gràcies a la donació de
Dolors Francí, viuda de Marguí, es va instal·lar
4
aquell mateix 1916. El conjunt el completava
una segona campana, la de les hores, que
actualment està desapareguda.
De les campanes litúrgiques, sabem que
5
l’any 1591 n’hi havia dues i que se’n van
beneir dues més al cap de pocs anys: una el
1598 i l’altra el 1599.6 Al segle XVIII, el campanar ja comptava amb cinc campanes, a
part de les del rellotge, tal com consta a l’inventari efectuat l’any 1727 durant la visita
pastoral del bisbe Copons.7 Actualment,
però, a la sala de campanes només n’hi trobem dues: la primera, de 54 cm de diàmetre,
fabricada l’any 1668 pel fonedor olotí Calsa;
la segona, de 59,5 cm, fosa l’any 1685 sense
marca de fàbrica, però atribuïble als biscaïns
Corrales. Creiem que abans de la Guerra Civil
de 1936-1939 hi havia quatre campanes
litúrgiques dins la sala de campanes. Els
encaixos per les celloles, les marques de fregament dels jous a les bigues i els dos
capçals de pedra conservats al seu damunt
avalen aquesta hipòtesi. Ara bé, la documentació trobada dels fets succeïts durant
aquest episodi bèl·lic no ajuda a confirmar
aquesta hipòtesi sinó que, tot el contrari,
planteja més interrogants. Segons el qüestionari que es va fer al rector de Sant Esteve
d’en Bas el dia 1 de setembre de 1939,
durant la guerra es van destruir cinc campanes.8 El document no especifica quantes
campanes van quedar al campanar, ni tampoc si fa referència només a les campanes

litúrgiques o també a les del rellotge. A més,
se sap que el dia 23 de maig de 1939, mesos
abans de la redacció del qüestionari, l’alcalde de Sant Esteve d’en Bas havia anat a
recollir una campana a l’Hospici d'Olot acre9
ditant que era propietat del poble. És molt
probable que aquesta campana recuperada
just acabada la guerra sigui la de 1668 i que
hauria anat a parar a Sant Esteve d’en Bas a
causa d’una confusió. El fet que porti la inscripció “S[ANC]T[E] PONSE ORA PRONOBIS”
i que la data de fosa coincideixi amb la de la
benedicció d’una campana a l’església de
10
Sant Ponç d’Aulina, genera importants
dubtes sobre la procedència basenca de la
campana. A més, també duu inscrit el nom
de Joan Baptista Serrat, habitant del mas
Serrat d'Aulina. Molt probablement, la campana que havia d’haver recollit l'alcalde és
la que actualment hi ha al campanar de l'Escola Pia d'Olot. És una peça fosa pels courers Coromina d'Olot l'any 1743 que porta el
nom del mossèn i diversos veïns de Sant
Esteve d'en Bas: ”PADRINS RRT ESTEVE
CALM Y ANGELATS Y SRA MARGARIDA CALM.
PABORDES RT IAVME ALZINA ME DN FCO DE
VILANA, PERE CROS, IOAN ORDEIX F CO
ALZINA Y ESTEVE COROMINA.”
Dins l’església es conserven dues altres campanes de petites dimensions. La primera
correspon a un rogle de campanes que es
conserva al Museu d'Art de Girona. La
segona, més moderna, està penjada a l’entrada de la sagristia.

Xavier Pallàs Mariani
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...Segons el
qüestionari que es
va fer al rector de
Sant Esteve d’en
Bas el dia 1 de
setembre de 1939,
durant la guerra es
van destruir cinc
campanes...
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

El Casino
En aquesta secció del PUIGSACALM no hi podia faltar un establiment tan emblemàtic del
poble d’en Bas com va ser el Casino. Només cal rellegir la secció d'«El personatge» de la
majoria de números per veure que, durant una colla d’anys, el Casino va ser el lloc de trobada per excel·lència del nostre poble, el lloc on el jovent d’en Bas i rodalies anava a ballar
cada diumenge a la tarda i on es van conèixer unes quantes parelles...

T
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...Entre els anys
cinquanta i
vuitanta va tenir
molta activitat,
essent el centre de
molts actes del
poble d’en Bas...
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ot va començar quan en Benito Massanella
l’any 1900 va comprar l’edifici del Casino
d’en Bas a la família Marguí. En Benito vivia
a can Trona i era paleta, i la seva família
provenia de Tregurà. Va ampliar i reformar
la casa i hi va fer la sala de ball. Cal dir que
anys més tard la tornaria a ampliar gairebé
el doble.
Des que en Benito va adquirir l’edifici i hi va
fer les obres, es van començar a fer moltes
activitats, al Casino. Durant una temporada,
per la guerra civil, però, va romandre tancat.
En tornar-se a obrir, i a poc a poc, el Casino
va començar a ser el centre d’activitats
socials del poble.
L’any 1943, en Pepito, fill d’en Benito, es va
casar amb la Teresa i van tenir dos fills: en
Benet i en Josep. Aquesta generació va fer
funcionar el Casino durant molts anys. El
portaven en Pepito, la seva dona, la Teresina, i la Sibina (la dona d’en Benito). En
Benito va morir l’1 de juliol del 1958 i la
Sibina l’any 1972. Els seus fills i nets van
anar tirant endavant l’establiment.
Entre els anys cinquanta i vuitanta va tenir
molta activitat, essent el centre de molts
actes del poble d’en Bas: la Festa Major, la
festa dels vells, la festa dels solters, àpats,

cafès... però el més important eren els
balls amb el manubrio i les actuacions de
famosos.
Cada diumenge s’hi feia ball. Hi anava gent
de tota la Vall, d’Olot, de Sant Feliu... Era el
centre on tota la gent dels pobles del voltant hi anaven a ballar.
La família Massanella llogava l’orquestra i
els diumenges feien primer sardanes a la
plaça i després ball al Casino. Quan no hi
havia l’orquestra, hi havia el manubrio, que
tenia només dotze peces, i tocaven les
mateixes tota la tarda. De tant en tant, per
tant, l’havien de canviar. El nou manubrio
arribava en tren i l’anaven a buscar a l’estació amb un carro i en burro de can Burdica,
i pel camí tocaven fins a arribar al Casino,
això sol ja era una gran festa.

La festa dels vells amb l’església i el Casino al fons. El
segon és en Benito amb la seva neboda Maria Teresa.

...En Benet i en
Josep recorden
que sempre que
obrien les finestres
del Casino sortia
tant de fum que
semblava que hi
hagués foc...

Agraïments:
Benet i Josep Massanella

La família del Casino: la Pilar, la Malila, la Teresina, la Sibina i en Pepito just a darrere el taulell.

L’artista número 1 del manubrio era en
Ramon de cal Ferrer Murlà.
Atès que tant en Pepito com la Teresina treballaven (en Pepito era mestre i la Teresina
treballava a la fàbrica) el local s’obria habitualment només vigílies de festius i fent
essencialment la funció de cafè bar. També
s’hi jugava a cartes, al futbolí i al billar.
A part dels fills d’en Pepito i la Teresina
també es van integrar a treballar les seves
joves, la Maria i la Maria Gràcia; les dones
d’en Benet i d’en Josep. Cap als voltants del
1975, quan en Josep va acabar els seus
estudis i es va posar a treballar, van decidir
deixar aquesta feina i buscar algú que
pogués tirar el bar endavant. En aquests
darrers anys se’n van fer càrrec la Juanita i
en Josep de can Lil, fins que van obrir el bar
d’en Bas.
Quan morí la Teresina, l’edifici va quedar
totalment desocupat i uns anys després es
va vendre. Durant els anys que el Casino va
funcionar, la família Massanella va viure al
mateix edifici, al pis de dalt.
Ja fa uns quants anys que el Casino és tancat, però sempre quedarà en el record de
tota una generació que hi va passar, a
ballar, a fer el cafè, a jugar a cartes o a trobar-se per passar-hi una bona estona.
Anècdotes i records del Casino d’en Bas
Cada any s’hi celebrava la festa dels vells.
Primer de tot es trobaven totes les parelles
al Casino, anaven en processó a l’església i
tornaven al Casino a dinar, que el servia el
restaurant la Deu.

Per la festa dels solters, cada any, després
de la festa, agafaven el piano i el passejaven per tot el poble, cantant pels carrers i
despertant a tota la gent.
Dins la sala de ball hi havia un tablado penjat a dalt que servia per allotjar els conjunts
que hi tocaven.
A l’època esplendorosa van actuar al
tablado del Casino en Guardiola, la Salomé,
en Ramon Calduch... i les millors orquestres, la Selvatana, la Maravella...
En Benet i en Josep recorden que sempre
que obrien les finestres del Casino sortia
tant de fum que semblava que hi hagués
foc.
El Casino era un local molt obert a tothom,
que servia per tot, per exemple, era la seu
on es feien les reunions del Club de Futbol
d’en Bas.
S’hi jugava molt a cartes, sobretot al
canari, al subhastat, al truc i a la manilla,
que ara es coneix com la botifarra.
També hi anava molta gent a jugar al futbolí
i al billar. El futbolí ara el té en Josep i el
billar el té en Benet.
Un gran esdeveniment va ser l’arribada de
la televisió, que en Manel de can Quineta la
va muntar al Casino l’any 1961.
A causa de la construcció de l’edifici, fet de
bigues de ferro, quan al Casino es ballava
la yenca la família patia perquè la sala de
ball fimbrejava i fins i tot els feien parar.
Laia Martí
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...Cada diumenge
s’hi feia ball. Hi
anava gent de tota
la Vall, d’Olot, de
Sant Feliu... Era el
centre on tota la
gent dels pobles
del voltant hi
anaven a ballar...
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SomVallBas: Un Projecte de Sostenibilitat Cultural
“Si apreneu del vostre avi a caçar bolets, esteu mantenint tradicions culturals vives i comunicant idees
i valors importants sobre qui sou i on us dirigiu. Deixar morir aquesta comunicació seria una violació de
la vostra identitat com a persones. Mantenir-la és un simple però potent acte d’autodeterminació.”
Michael Atwood Mason en Manifest per la Cultura Popular en l’Era Digital

’

L
...SomVallBas [...]
pretén no només
identificar
quines són les
tradicions culturals
vives de la Vall
d’en Bas, sinó que
també
vol mantenir-les...
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...com l’aigua que
caigué del Salt de
Sallent us silencià
durant els aiguats,
i com reteniu els
corriols de la serra
de Falgars.
Aquesta connexió
amb el vostre
paisatge és
fascinant,...
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any 2016, en Lluís Amat, el batlle de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i en Xevi Collell, l’aleshores tècnic de Cultura, assisteixen en unes
jornades de cultura popular a la Fundació Miró
a Barcelona on fan una intervenció reivindicant
la cultura rural. Durant l’aperitiu, en Michael, el
director del Centre de Tradicions Populars i
Patrimoni Cultural (CFCH) de la Smithsonian
Institution de Washington DC, s’acosta a parlar
amb en Lluís i en Xevi. Acorden trucar-se, però
en Lluís no hi confia gaire, i, pam, en Michael
es presenta a la Vall d’en Bas. Fruit d’aquesta
relació, quatre artesans i un presentador de la
Vall d’en Bas formaren part de la comitiva que
representà les tradicions populars catalanes
en el Folklife Festival 2018 que organitza des
de fa més de 50 anys el Centre de Tradicions
Populars. Durant aquelles intenses setmanes
de convivència i d’intercanvi, entre bambolines, es va gestar aquest nou projecte que hem
anomenat SomVallBas.
SomVallBas com indica el director del Centre
de Tradicions Populars i Patrimoni Cultural,
en Michael Atwood Mason pretén no només
identificar quines són les tradicions culturals
vives de la Vall d’en Bas, sinó que també vol
mantenir-les per tal de salvaguardar la identitat de la Vall. Sobretot SomVallBas desitja
que vosaltres, ciutadans de la Vall d’en Bas, a
banda de ser dels transmissors de la informació, us impliqueu en el procés de la salvaguarda de la vostra cultura tradicional. Al cap
i a la fi, SomVallBas pretén posar en valor la
cultura tradicional de la Vall per tal d’arrelarhi futurs projectes de cultura, turisme, paisatge i/o economia sostenible.
Aquest projecte té tres grans moments: el primer és de recopilació i sistematització de la
informació; el segon és de catalogació i retorn
i, finalment, el tercer és de producció i gestió
del projecte de cultura tradicional sostenible.
1. Recopilació i Sistematització
de la informació
El mes de febrer d’enguany, hi ha dues reunions. La primera reunió és amb veïnes i
veïns de la Vall. Aquí ens adonem com atresoreu la posta de sol sobre el Puigsacalm,
com l’aigua que caigué del Salt de Sallent us
silencià durant els aiguats, i com reteniu els
corriols de la serra de Falgars. Aquesta connexió amb el vostre paisatge és fascinant,
perquè ja ens explica una història d’arrelament profund a l’entorn. Ens explica, si més
no, que les tradicions culturals de la Vall d’en
Bas segurament posen en relleu aquest

entorn natural privilegiat. Aquesta primera
reunió té, per exemple, molt d’impacte en les
preguntes que es creen per recopilar la informació durant l’estiu.
La segona reunió és amb experts i tècnics en
la matèria. L’objectiu d’aquesta reunió és la
d’establir vincles i crear xarxa amb entitats i
institucions locals i nacionals. Per exemple,
els convenis amb la Universitat de Girona i la
Universitat Autònoma de Barcelona ens brinden l'oportunitat de concebre el moment de
recopilació de la informació d’una forma molt
àmplia. És a dir, ens permet imaginar-nos la
possibilitat de picar totes les portes de la Vall
i preguntar a cada basenca i donar a cada
basenc la possibilitat de passejar per les
rambles de la memòria. Molts dels estudiants, doncs, que han picat portes durant
els mesos de juny i juliol estan estudiant en
aquestes institucions. En el treball de camp,
però, també hi col·laboren estudiants de la
Universitat de Barcelona i de la Universitat
Politècnica de Catalunya, concretament de la
Càtedra UNESCO.
Més enllà d’establir aquests lligams amb les
universitats, també cerquem establir complicitat amb la Direcció General de Cultura

Mare de Déu de les Olletes que, de manera itinerant, circula per Can Pedreguet, Can Soques, Can Branques i Can
Surracans, entre altres. Tant la itinerància com l'objecte
són patrimoni cultural immaterial, és a dir, són pràctiques
i objectes que contribueixen a donar sentit d'identitat a
St. Privat d'en Bas, per exemple. A més aquesta verge està
associada amb un lloc, la capella de les Olletes, un aplec
i una llegenda, aquella del pastor que es troba la verge
que estava amagada en una roca amb forma d'olla, i d'aquí el nom de la Verge. Tant la tradició de cuidar-la amb
alternança, com la imatge, com el lloc on la troba el pastor, com l'aplec i la llegenda són béns culturals que permeten que les persones que en formen part celebrin no
només la Verge, sinó també la seva relació individual i
comunitària amb ella.

...Us volem posar
al dia d’allò que
us fa més il·lusió
salvaguardar, bé
perquè està en
perill imminent, bé
perquè posa el
vostre tarannà en
precarietat...

..És i ha set, com
dieu per aquestes
terres, un gran
honor seure a les
vostres taules i
sentir els vostres
relats plens de
detalls que ens
ajudaran,...

Aquest hort de Joanetes, allò que sap qui el treballa, els seus productes, fins i tot, els àpats i les cançons que es puguin cantar després de gaudir-los també són patrimoni cultural immaterial. La font
d'on prové l'aigua que fa créixer tomates i enciams, els camins i prats
que porten fins a la font, les palanques que cal creuar per arribar-hi
també és patrimoni cultural immaterial. Però, no us penséssiu pas
que només busquem expressions arrelades d'anys, no, el grup de
dansa country de Sant Esteve d'en Bas també és una expressió que
ens interessa. Ja veieu que tenim moltes preguntes per fer-vos!

Popular, el PEHOC, el PNZVG, l’Observatori
del Paisatge, Turisme Garrotxa, Museus d’Olot i comarca i Adrinoc. SomVallBas desitja
formalitzar convenis amb altres entitats de
l’àmbit cultural. El procés de materialitzar un
acord formal amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la
Generalitat per a col·laborar en un inventari
comarcal de la cultura immaterial avança a
bon ritme. I estem explorant les possibilitats
de desenvolupar convenis amb el Patronat
de la Història d'Olot i Comarca i l’Arxiu
Comarcal d'Olot.
El mes d’abril i de juny realitzem dos tallers
de formació per als estudiants que han de fer
el treball de camp de l’estiu. El juny i el juliol
són mesos intensos per SomVallBas. No
només us truquem i realitzem entrevistes i us
preguntem sobre quins són els vostres
espais de reunió o si hi ha algun objecte que
identifiqueu amb el vostre poble, però també
fem el buidatge de tot allò que compartiu
generosament amb cada un de nosaltres i ho
arxivem adequadament per després poderho compartir amb l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas i el Departament de Cultura de la
Generalitat. Sentir les vostres històries ha
estat i és un autèntic privilegi, gràcies!
2. Catalogació i Retorn de la informació
Durant la tardor, l’equip tècnic –és a dir, en
Michael Atwood Mason, director del CFCH; la
Laura Canalias, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas; en Rafel Folch, de
la Direcció General de Cultura Popular; en
Xevi Collell, i jo mateixa, Txell Martín, ambdós investigadors associats del Centre de
Tradicions Populars i Patrimoni Cultural de la
Smithsonian Institution– treballem de valent
per tal de poder compartir en el mínim temps
possible allò que hem descobert durant el
treball de camp. SomVallBas pretén comunicar-vos allò que tan generosament heu compartit primer amb nosaltres. Us volem posar

al dia d’allò que us fa més il·lusió salvaguardar, bé perquè està en perill imminent, bé
perquè posa el vostre tarannà en precarietat.
Malgrat que us ho volem fer saber com més
aviat millor, classificar, catalogar i arxivar no
són processos senzills. Si veieu que triguem
una mica, no patiu, segur que ens estem
esforçant i aviat sabreu de nosaltres.
3. Producció i Gestió d’un Projecte
de Cultura Tradicional Sostenible
Finalment, el darrer moment de SomVallBas
és el més creatiu. Entre tots no només hem
de decidir què o quines tradicions prioritzem
a l’hora de salvaguardar per als futurs basenques i basencs, sinó que també ens hem d’imaginar la millor manera de fer-ho. Si bé no
és un procés absent de dificultats, el que ens
hi juguem és tan gran, tan important, tan elevat, que tenim l’èxit assegurat perquè sabem
que fracassar no és una opció. Ens hi juguem
moltíssim. Malgrat tot és un moment delicat
que demana màxima col·laboració, empatia,
capacitat d’escolta, generositat a l’hora de
compartir idees i gentilesa en el moment
d’acceptar conclusions. És un moment que
exigeix teixir complicitats del més alt nivell.
És un moment que exigeix deixar de pensar
en un mateix i posar per sobre la comunitat:
la Vall d’en Bas.
Ja per acabar, des del Centre de Tradicions
Populars i Patrimoni Cultural de la Smithsonian Institution (CFCH), us volem agrair de
debò, primer, el fet que ens hàgiu acollit, i
segon, com ens heu acollit. És i ha set, com
dieu per aquestes terres, un gran honor
seure a les vostres taules i sentir els vostres
relats plens de detalls que ens ajudaran,
sense cap dubte, a entendre com salvaguardar millor la cultura intangible de la Vall. Gràcies per tot, i fins ben aviat.
Meritxell (Txell) Martín,
investigadora associada del CFCH
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Aquesta taula de cosir dels Hostalets d'en Bas també és patrimoni
cultural immaterial, igual que també ho són els coneixements i les
habilitats de la dona que l'ha fet funcionar durant anys. Malgrat que
per algunes dones de la Vall, la costura és i ha sigut una forma de
guanyar-se un jornal treballant a la fàbrica, la costura també és patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Les habilitats de les persones que saben de costura, els vestits que fan i feien, i la manera com
es fan i feia són pràctiques i coneixements associats a espais tant
individuals com comuns que ens han deixat una petjada.
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El personatge: EN MILIO DE LA CAU
L’Emili Feixas Soler va néixer l’any 1933 a la Cau, i hi va viure durant
42 anys. Els seus pares feien d’administradors, majordoms i masovers de la finca, tal com havien fet també els seus avis paterns.

...Quan els amos
venien a l’estiu, hi
havia molta feina a
netejar-ho i
preparar-ho tot. La
nostra casa i la
dels amos eren
barrejades...
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...Entre el nostre
habitatge i el dels
amos hi havia 21
llits! La casa era
tan gran que jo
anava en bicicleta
per dins...
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Quines persones de la seva família vivien a
la Cau?
Vivia a la Cau amb els meus pares, els meus
avis i la meva germana Rosó, tres anys més
gran que jo. Hi vivien també tots els germans del meu pare, que de mica en mica
van anar marxant a mesura que es van anar
casant: la tia Mercè, la tia Carmeta, l’Angeleta, l’oncle Joan i la tia Pilar. Les primeres
de marxar van ser la Carmeta i l’Angeleta, i
l’última, la tia Pilar.
Quines feines feien els seus pares a la
Cau?
Feien d’administradors i majordoms i
menaven una mica de terra i una mica de
bestiar. Però de terra i bestiar no n’hi havia
gaire i es cuidaven sobretot de la casa.
Quan els amos venien a l’estiu, hi havia
molta feina a netejar-ho i preparar-ho tot.
La nostra casa i la dels amos eren barrejades. Ells per anar a la cuina passaven per
dins de casa nostra. A més el meu pare
també feia de xofer. L’amo no tenia carnet i
li va dir al meu pare que es tragués el carnet i així els portaria a passeig. Per l’examen de conduir, li van fer posar el cotxe a
dins una porteria.

pati de la Cau. L’amo en comprava a tot
arreu on anava, i el meu pare l’acompanyava amb el cotxe. Sap greu perquè
amb els anys els plats s’han anat fent
malbé, amb les glaçades i la humitat s’esquerdaven i queien a trossos.
Segur que ens pot explicar moltes anècdotes de la Cau...
Sí, i tant! Una vegada l’amo va agafar el
cotxe i el va deixar encallat al mig de la
carretera penjat en un piló de pedres d’unes obres que feien. Els treballadors de les
obres el van haver d’anar a ajudar a treure’l
i ell els va pagar!
També recordo que durant els mesos de
juliol i agost, quan els amos eren a la Cau,
venien els de telèfons, que eren els de can
Xicu, a avisar-los que l’endemà tindrien una
conferència. Deien: “A les quatre sigueu
allà!” Compara això amb els mòbils d’ara!
Entre el nostre habitatge i el dels amos hi
havia 21 llits! La casa era tan gran que jo
anava en bicicleta per dins.
I una altra anècdota molt bona és que un
dia van venir a la Cau en Josep Bassachs i la

Tenien bona relació amb els amos?
Sí, molta. Per posar un exemple, el meu
pare, si netejava el cotxe i hi trobava diners,
li deia a l’amo: “He trobat això”, i ell li responia: “No en vull pas saber res!, si trobes
calés, a la butxaca teva!”
Quins records té de la seva infància a la
Cau?
Recordo moltes coses, la Cau era una casa
molt gran i amb moltes propietats: el Marguí, la Caseta, el Bach, el Ventós, el Masnou... Els terrenys arribaven fins on hi ha el
monument del pagès, i el riu tallava. Les
Mates i cal Caio ja no eren de la Cau, eren
de Tarrús. Jo me’n recordo molt dels plats
de ceràmica que hi havia a les parets del
La façana de la Cau.

...A la Cau i a la
Clapera, s’hi van
instal·lar els jefes
grossos dels
nacionals i ens van
fer anar al
Marguí,..

Grup d’alumnes amb el mestre Tornabell.
Fila del darrere: 1-Barri, 2-Emili, 3-Joan de Can Sabes, 4-_? 5- Pare d’en Menguis, 6 i 7 ?,
Fila del davant: 1- Met de ca l’Antina, 2-Peret de la Vila, 3-Miquelet de ca l’Amàlia, 4-Emili dels Martins, 5-Pere de can Solà,
6-Jaume de can Verdaguer, 7 - Dou Vella.

seva dona, la Caterina, amb un Dos Cavalls.
Jo no hi era. I la Caterina li va dir a la
Paquita: “Hi tens el teu sogre? És que
volem portar una truja a muntar.” El meu
pare hi va estar d’acord. Llavors van obrir la
porta del Dos Cavalls i ja en va sortir la
truja! De dins el Dos Cavalls! A l’hora de
marxar no la podien pas carregar al cotxe
de cap manera, fins i tot la truja va fer caure
la Caterina i el cistell de blat de moro per
terra! I finalment la van poder carregar.
Parli’ns de la seva infància a en Bas...
Quan jo era petit anava a escola amb el
senyor Tornabell, sempre havia anat amb
ell. Recordo que el seu cap sempre barrinava. Quan érem a escola ens deixava allà i
amb la bici se n’anava a Olot a fer encàrrecs. A l’hort del col·legi hi havia patates
plantades i ens feia anar a buscar els nius
de les papes de les patates, perquè no
s’ensulfataven. I llavors ens puntuava.
Els nostres veïns, els del Marguí, tenien
mainada igual que nosaltres. Amb els del
Marguí ens ajudàvem molt. Recordo que
quan nevava ens aixecàvem i hi havia 25
centímetres de neu. Llavors ens cridàvem
amb els del Marguí i fèiem el camí i ens
trobàvem a mig camí. I l’endemà ja no hi
era perquè nevava molt. La neu era un continu. Ara hi ha quatre volves de neu i ja
estem espantats. A la nit glaçava, i encara
que glacés quatre centímetres de neu,

quan hi posaves el peu a sobre no s’enfonsava. Recordo que anàvem fins a en Bas per
sobre el gel a comprar el pa.
Fins a quina edat va anar a escola?
Hi vaig anar fins als catorze anys. Llavors
em vaig quedar a treballar a casa cuidant
de la terra i de les vaques fins que vaig anar
a la mili. Però només hi vaig estar tres
mesos perquè vaig ser excedent de cupo.
Quan va esclatar la guerra vostè era un nen
i vivia a la Cau. Quins records en té?
A la Cau i a la Clapera, s’hi van instal·lar els
jefes grossos dels nacionals i ens van fer
anar al Marguí, on vam estar una colla de

L’Emili treballant al taller El Niño Jesús.
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...Quan jo era petit
anava a escola
amb el senyor
Tornabell, sempre
havia anat amb
ell...
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El personatge: EN MILIO DE LA CAU

...La meva primera
feina va ser en un
taller de sants, i
sempre més he
treballat a tallers
de sants...

He de dir que jo
sempre abans
d’anar a treballar
havia de munyir
dues vaques, i al
vespre, en tornar,
les tornava a
munyir.

L’Emili amb els pares, Rosó, Pepet i Angelina el dia del seu casament.

setmanes. Al prat de la Cau, hi van caure
dos “busos” molt grans, que van fer uns
forats enormes.
Quina va ser la seva primera feina fora de
la Cau?
La meva primera feina va ser en un taller de
sants, i sempre més he treballat a tallers de
sants. El primer on vaig estar es deia El
Niño Jesús, i es trobava just davant del
cementiri d’Olot. Era de dos o tres socis, un
d’ells era el senyor Vicenç Fumanal. Vaig
començar treballant a l’emmotllatge, però
era molt brut, llavors vaig anar als retocs,
que era més net i m’agradava molt; també
em van fer anar a posar ulls i sempre més
em vaig dedicar a això. El Niño Jesús va tan-

car i vaig anar a treballar en un altre taller
de sants, que era d’en Garrido. Jo m’enduia
els sants a casa i hi posava els ulls. Aquest
taller també va tancar i vaig anar en un altre
taller, l’amo del qual era en Garcia. Jo anava
a treballar allà al mateix taller, ja no m’enduia els sants a casa. Finalment també va
tancar i me’n vaig anar a l’Art Model, que
era un taller més gran. Van ser ells que em
van venir a buscar per posar ulls. Hi havia
des de sants de 15 centímetres fins a sants
de 180 centímetres, que eren més alts que
jo! Aquí hi vaig estar 20 anys, fins que em
vaig jubilar. On hi havia l’Art Model ara hi
ha una mesquita.
Cal dir que la feina als tallers de sants era a
còpia de fer moltes hores. Acabàvem tan
tard que, quan treballàvem a El Niño Jesús,
plegàvem quan sentíem les campanades
de les deu del vespre.
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Com es desplaçava per anar a treballar?
A El Niño Jesús, hi anava en moto, i als
altres tallers ja hi vaig anar en cotxe. He de
dir que jo sempre abans d’anar a treballar
havia de munyir dues vaques, i al vespre,
en tornar, les tornava a munyir.
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Com va conèixer la seva dona?
Anàvem a ballar al Casino d’en Bas i la
Paquita venia amb la bicicleta amb les
seves amigues de les Preses. Deixaven les
bicicletes a Vilamala i anaven cap al Casino.
Però ella ja em coneixia de vista, perquè jo
havia fet broma amb una noia de les Preses. Jo havia anat amb aquesta noia en una
Paquita i en Marcel amb la Vespa i sidecar el dia de Sant
Cristòfol.

...vam anar a viure
a les Preses, ja
que ella és de les
Preses. El nostre
fill, en Marcel, va
néixer a la Cau...

L’Emili i el seu pare recollint el menjar.

sala on feien cine a les Preses, estava molt
morè i portava bigoti, era just després de la
mili, i la Paquita sempre diu que em va
veure molt vell.
Ara ja fa 62 anys que ens vam conèixer. Jo
tenia 23 anys i la Paquita en tenia 16! Fa
tants anys que ens coneixem que quan ens
enfadem li dic: “Em fas emprenyar tant que
et posaria en una bossa d’escombraries i et
llençaria al contenidor! I si sentís el camió,
et vindria a treure!” I ella em diu: “Doncs jo
faria el mateix, però no et vindria a treure!”
Ens vam casar el setembre del 1961, la
Paquita tenia 21 anys i jo 28. Ens vam casar
a les Preses i vam anar de viatge fins a Barcelona. Llavors vam agafar el Talgo i vam
anar a Saragossa, Madrid i València. Hi vam
estar onze dies! El viatge ens va costar onze
mil pessetes. Una curiositat és que ens vam
apuntar a fer un tour que es deia Madrid de
noche, però ens va caure un diluvi. Estàvem
al carrer Montero i havíem d’anar fins al
Palau Reial i l’aigua baixava... Vam quedar
ben xops i vam tornar a l’hotel. L’endemà
vam anar a l’agència, ens van dir que s’havia suspès i el van tornar a fer l'endemà.
Ja que érem a Madrid vam anar a ca la
Manolita a comprar un dècim i vam guanyar
deu mil pessetes! Van ser els primers
diners que vam guanyar nosaltres i ens van
servir per pagar gairebé tot el viatge.
On van viure amb la Paquita quan es van
casar?
Vam viure a la Cau durant setze anys, amb
els meus pares. Des de l’any 1961 fins a

l’any 1977. Després vam anar a viure a les
Preses, ja que ella és de les Preses. El nostre fill, en Marcel, va néixer a la Cau.
Recordo que durant aquella època vam afegir un sidecar a la moto perquè hi pogués
anar la Paquita. Tothom anava en cotxe i
nosaltres amb la moto i el sidecar, amb la
Paquita embarassada!
I a què es dedica ara que està jubilat?
Tinc un hort i també remeno molt les flors,
arreglo el jardí. Fins fa poc també anava
cada dia a les set del matí a la piscina de
les Tries. M’aixecava a les sis per anar-hi! I
no era pas el primer, en arribar allà ja hi
havia setanta o vuitanta cotxes de persones que ja hi anaven a dos quarts de set.
Laia Martí

RECOMANI’NS
UN COLO R: El marró
UN LLIBRE: No sóc gaire de llegir...
UNA CANÇÓ: Una que cantàvem amb la
coral que es diu El Pirineu
UNA PEL·LÍCUL A: No en miro mai!
U N PROG RA MA DE TE LE VI S IÓ: La Tierra
UN LLOC PE R VIURE: Les Preses
UN MOMENT INOBLIDABLE: Quan em vaig
casar
UNA AFICIÓ: Cantar a la coral
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...la Paquita tenia
21 anys i jo 28. Ens
vam casar a les
Preses i vam anar
de viatge fins a
Barcelona...
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Santi Sala, màster del ciclisme
En Santi Sala, nascut de Sant Esteve d'en Bas el 1969, ja fa temps que ve
demostrant la seva qualitat en el ciclisme amater i avui ens en fem ressò
a través d’aquestes pàgines, on ens explica la seva capacitat de lluita i
tenacitat, i les experiències viscudes en les diferents proves per a poder
aconseguir el millors resultats.

E
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...El 2013 [...] la
meva primera
victòria absoluta,
en una de les
millors curses de
la Challenge, a
Vilassar de Mar, on
es coronen tres
ports de
muntanya, i una
de les curses més
dures de la
temporada...
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l meu debut fou el 19 de gener de 2011 a la
categoria M40, al circuit de Catalunya en
una social d'hivern.
Aquell any, les meves carreres dins la Challenge de veterans van ser 4 o 5 curses on
em dedicava a acabar-les. Fou a l’octubre
del mateix any, o arran d’anar a la Challenge de veterans de Mallorca, quan la
meva afició va començar a fer-se més forta.
El 2012 gairebé vaig fer tota la Challenge de
veterans, i vaig començar a veure tots els
circuits i carreres, que hi havia.
El 2013, vaig continuar amb el M40, amb els
mateixos amics i colors del CC Olot Renault, i
fou aquests anys on al gran premi dels Avellaners, al Milà, vaig pujar per primer cop al
podi, i una setmana més tard, la meva primera victòria absoluta, en una de les millors
curses de la Challenge, a Vilassar de Mar, on
es coronen tres ports de muntanya, i una de
les curses més dures de la temporada.
L'any següent, va ser molt diferent, ja era
un ciclista amb més experiència, i vam
començar a fer bones carreres, i guanyar al
Milà, amb una escapada amb solitari dels
últims 9 km.
A la setmana següent, un somni impensable, ni en els millors somnis: guanyar el
campionat de Catalunya, de Ruta, a Vilassar de Mar, culminant una escapada de 4
corredors a 25 km de meta, i a falta d’11,
allò que a vegades passa, m’escapo sol i
arribo a la meta en solitari. La sort, la
constància, les ganes, i no ser dintre dels
favorits per guanyar la cursa, la suma de
tot, va ser espectacular. Aquell mateix any,
vaig fer el campionat de Catalunya de CRI,
celebrat a Olot, on, amb una bicicleta deixada per en Toti Codony, del malaurat Xavi
Tondo, vaig aconseguir un meritori segon
lloc, a 3 segons del guanyador. També em
vaig proclamar campió gironí, celebrat a la
Cellera de Ter, entrant en tercera posició de
la classificació general.
Aquest mateix any vaig participar, per primer cop, en un campionat d’Espanya, a

Múrcia. Amb avaria, caiguda i posterior
abandonament.
El 2015, em van convidar a un engrescador
projecte d'equip de veterans, on realment
ens ho vam passar força bé, guanyant el
campionat Gironí, celebrat a la Cellera de
Ter, guanyant la cursa absoluta, aconseguint algun podi més. El maig, al Morell,
vaig guanyar el Campionat de Catalunya de
CRI M40. Vam acabar l'any amb algun
segon i tercer lloc. Vaig tornar a Múrcia, ara
a Mazarrón, altre cop al Campionat d’Espanya, on, fins als 400 m de meta, disputava per la medalla de bronze M40B.
No es va acabar el campionat de Catalunya
de Ruta, a Cambrils, per un greu accident
d’un mosso d’esquadra, que acompanyava
la cursa.
El 2016, de tornada al CC Olot Renault, va
ser un any difícil, fent una pèssima actuació
al Campionat de Catalunya, celebrat a Súria
i on el Campionat de CRI no es va disputar.
Aquest any, vaig guanyar el gran premi de
Torelló, i vaig fer diferents podis, amb una
temporada amb més penes que glòries.
EL 2017 era el meu últim any al M40, i la
calor es va fer esperar molt, cosa que no em
va gairebé, però vaig aconseguir, a Girona,
el meu segon campionat de Catalunya de
Ruta, en una carrera exigent, amb les
Serres i Encies, com a ports de muntanya,
escapant-me del gran grup a 13 km de
meta, i arribant amb l’Andorrà Xavi Pérez, i
vaig guanyar així el segon campionat de
Catalunya de Ruta.
Aquest any tampoc es va celebrar el campionat de CRI, i vam tancar la temporada.
La temporada es va acabar amb una gran
victòria a Montornès del Vallès, un circuit
urbà molt dur, on sempre hi tinc bon feeling, i amb diversos podis al llarg de la temporada.
EL 2018, ens vam fer GRANS, i ja en la categoria de M50, començàvem la temporada
amb una bona victòria al Papiol, seguit de
molts podis i bones carreres, fins a arribar

...I per acabar la
temporada, vam
anar a Mallorca, a
disputar la
Challenge
Mallorca Màsters
de M50, on el meu
company d’equip,
en Toti Codony,
va tornar a
guanyar-la...

Guanyador del Campionat de Catalunya de Ruta 2017

a Vilassar de Mar, on novament es disputava el campionat de Catalunya de Ruta.
Arribant a 1 km de meta, un kamikaze o
“descerebrat", acaba amb les il·lusions i el
treball de mig any, tot en orris, va provocar
una caiguda massiva, en la qual m’hi vaig
veure implicat. Al final, medalla de bronze,
o, més ben dit, plata, perquè qui va guanyar
el M50, estava suspès per la FEC, per un
control no satisfactori.
No vam abaixar la guàrdia, i al campionat
de CRI celebrat a Tarragona, dins la volta
Tarragona, vaig poder-me treure l'espina de
la ruta, guanyant l’or amb M50 i fent el cinc
millor temps absolut. Vaig ser líder de la
volta fins a l’últim dia de M50, on en un
port d'11 km vaig perdre més de 4 minuts, i
cedint fins a la tercera posició final.
Amb tot, la Federación Española de
Ciclismo, organitzava, a Sòria, el campionat
d’Espanya Màster, amb l’inclusiu de la CRI,
per primera vegada, cosa que feu que,
sense ni pensar-m’ho dues vegades, m'inscrivís a la CRI i, posteriorment, (ja que hi
érem) a la Ruta.
Mentalitzat de disputar una CRI de 19 km,
molt complicats i amb una arribada, gens
favorable, amb 1,5 km finals a més d’un
8% de desnivell, vam aconseguir fer
bronze a 7 segons de la plata. L'or estava
a anys llum. L'endemà, ja a la ruta al km 1,
pescant la fuga de 9 corredors, i arribant a
meta després de 80 km, i per descomptat
1,5 km al 8%, em van relegar a una cinquena posició final.

PALMARÈ S
2 campionats de Catalunya de Ruta, 2014 i 2017 M40
1 Campionat de Catalunya de CRI 2015 M40
1 Campionat de Catalunya de CRI 2017 M50
1 Campionat Gironí 2015 M40
3r lloc al Campionat d'Espanya CRI 2018 M50
5è lloc al Campionat d'Espanya ruta 2018 M50
12 primers llocs M40/50
10 segons llocs M40/50
12 tercers llocs M40/50

I per acabar la temporada, vam anar a
Mallorca, a disputar la Challenge Mallorca
Màsters de M50, on el meu company d’equip, en Toti Codony, va tornar a guanyarla, i jo vaig guanyar una etapa, quart classificat final, perdent el podi amb una punxada inoportuna.
A la Challenge de veterans, vaig arribar a
Montornès, a l’última cursa de l’any, com a
líder de la categoria M50, i, on calia, vaig
quedar per davant dels rivals i, al final, un
bon podi per celebrar (la lliga) la Challenge
de M50.
I aquest any, intentarem seguir lluitant,
amb esforç i molt sacrifici.
En resum, amb aquests anys hem gaudit
molt de la bici, i hem aconseguit dos campionats de Catalunya de Ruta i 2 de CRI.
Santi Sala Surinyach
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...No vam abaixar
la guàrdia, i al
campionat de CRI
celebrat a
Tarragona, dins la
volta Tarragona,
vaig poder-me
treure l'espina de
la ruta, guanyant
l’or amb M50...
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V Cames de Ferro

E

...En realitat, el
GECA és una
entitat
excursionista
excursionista ii per
per
això,
això, des
des del
del
primer
primer moment,
moment,
vam
vam voler
voler estar
estar
ubicats
ubicats dins
dins les
les
curses
curses de
de
muntanya
muntanya que
que
organitza
organitza la
la nostra
nostra
Federació.
Federació.
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...enguany
...enguany hem
hem
estrenat
estrenat unes
unes
curses
curses de
de
promoció
promoció per
per als
als
més
més petits,
petits, han
han
sigut
sigut diverses
diverses
curses
curses que
que van
van des
des
dels
dels 88 fins
fins als
als
12
12 anys
anys [...]
[...]
Les
Les anomenem
anomenem
CAMES
CAMES DE
DE
FILFERRO...
FILFERRO...
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nguany, a l’últim diumenge de maig, vam
celebrar la cinquena edició de la cursa
solidària CAMES DE FERRO al Puigsacalm.
De nou, va ser un èxit organitzatiu i de participació. Des de l’organització, sovint
dèiem que el cinquè any havia de ser el de
la consolidació, en certa manera podem dir
que ho ha sigut, hem fet rècord de participació, 519 inscrits, però, per sobre de tot,
hem mantingut i consolidat el prestigi
social que un esdeveniment com aquest
necessita per a perpetuar-se.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
La FEEC ens va fer confiança i ens va atorgar
l'organització del campionat de Catalunya
de curses per muntanya individual.
Aquesta responsabilitat, en paraules de la
Federació, ens l’havíem guanyat amb l’organització de les quatre edicions anteriors,
ja que la CAMES DE FERRO és una cursa
que des del primer any ha funcionat dins
els diferents circuits de curses per muntanya que té la FEEC i, per tant, ells ja
sabien de les nostres capacitats a l’hora
d’organitzar un esdeveniment d’aquestes
característiques. En realitat, el GECA és una
entitat excursionista i per això, des del primer moment, vam voler estar ubicats dins
les curses de muntanya que organitza la
nostra Federació.

CAMES DE FILFERRO
Enguany també hem començat unes noves
curses, les CAMES DE FILFERRO.
Amb la col·laboració del Consell Esportiu
del Consell Comarcal de la Garrotxa i a través del nostre spiker, l’imprescindible
Oscar Cabanas, enguany hem estrenat
unes curses de promoció per als més
petits, han sigut diverses curses que van
des dels 8 fins als 12 anys, en diferents
distàncies.
Les anomenem CAMES DE FILFERRO de
forma carinyosa i com a preludi del que
seran demà.
Els nois i les noies que van competir, ho van
fer amb un gran entusiasme i, com a prova
pilot de la primera vegada que ho organitzàvem, ens va servir per veure que hi
havia futur i possibilitats per continuar
organitzant la CAMES DE FERRO i les de
FILFERRO.

EL VOLUNTARIAT
EL GECA organitza moltes activitats, la CdF,
la Lletissonada, el Foc de Sant Joan amb la
recollida i portada de la flama del Canigó,
l’Onze de Setembre, recupera camins, fonts
i patrimoni... Tot això, és possible gràcies
al voluntariat, gràcies a tantes persones
que desinteressadament treballen tot l’any
per la nostra societat. Heu de saber, els

...Gràcies,
...Gràcies,
FUNDACIÓ
FUNDACIÓ ALBERT
ALBERT
BOSCH,
BOSCH, per
per donardonarnos
nos l'oportunitat
l'oportunitat
d’
d’alimentar
alimentar
l’esperança
l’esperança dels
dels
infants
infants ii les
les
famílies
famílies que
que
pateixen
pateixen càncer....
càncer....

Fotografies de Cames de Ferro
de Josep M. Montaner

NOEL i LA FUNDACIÓ A. BOSCH
I entroncant amb el paràgraf anterior, hem
d’explicar, les vegades que calguin, que la
CdF és possible gràcies a una empresa, a
una de les principals empreses de la
comarca de la Garrotxa, una companyia
que sempre ha destacat per la seva solidaritat i equilibri social, NOEL ALIMENTARIA.
NOEL assumeix totes les despeses de la
nostra cursa i és per això que podem donar
tot, tot, el que recaptem a la FUNDACIÓ A.
BOSCH.

100% SOLIDÀRIA
Als organitzadors, ens agrada repetir que la
CdF és 100% SOLIDÀRIA, ho fem perquè
avui hi ha moltes curses i esdeveniments
esportius que s’anomenen solidaris, i ho
són, però, no en coneixem cap més que ho
sigui al 100%, és a dir, tot, tot, el que recollim, fins a l’últim cèntim d’euro, ho donem
a la Fundació Albert Bosch.

Gràcies, NOEL, per la vostra generosa contribució a la nostra entitat.
Gràcies, FUNDACIÓ ALBERT BOSCH, per
donar-nos l'oportunitat d’alimentar l’esperança dels infants i les famílies que pateixen càncer.
Pere Gelis
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voluntaris, que, sense vosaltres, el GECA
no podria organitzar aquests esdeveniments i que és gràcies a vosaltres que
aquests tenen el valor que tenen.
Aquí només subratllaré el valor de la CdF i
per a fer-ho només us donaré una dada, la
V edició de la CAMES D FERRO al Puigsacalm va recaptar 14.541 euros, diners que
aniran íntegrament a la Fundació Albert
Bosch i a l’Hospital Vall Hebron per a combatre el càncer infantil.
Us podeu sentir molt orgullosos de la vostra feina, sense vosaltres no hi hauria
aquesta contribució anual per a una causa
solidària tan noble.
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Gabriel Alcalde en el record
En Gabriel Alcalde fou una persona que dedicà la seva vida al patrimoni cultural. L’arqueologia i els museus esdevingueren dos pilars fonamentals de la seva carrera professional,
que també deixà una petjada important a la Vall d’en Bas. Aquest escrit vol ser, doncs, un
petit recordatori i agraïment a una figura que hem apreciat i que mereix un reconeixement
especial. Descansa en Pau, Gabi.
Consell Editor de la Revista PUIGSACALM

...als anys 80, Max
Cahner, conseller
de Cultura de la
Generalitat de
Catalunya,
començava a
estructurar el
sistema de
museus del país.
La seva idea, un
mosaic cultural,...
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...Feia temps que
se sentia parlar, al
nostre municipi,
del Museu del
Pagès a la masia
de Can Trona de
Joanetes...
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P

er posar en context, Gabriel Alcalde fou
director del Museu Comarcal de la Garrotxa
de l’any 1981 al 1997 i professor titular de la
Universitat de Girona del 1998 al 2019.
Exercí també de director de l’Institut Català
en Recerca del Patrimoni Cultural del 2006
al 2013, i va ser codirector del Màster en
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit
Local. Membre de la Junta de Museus de la
Generalitat de Catalunya des del 2004 i
especialitzat, en els darrers anys, en estudis de públic i gabinet de col·leccions, els
precedents dels museus. Estudià museologia a la Universitat Jean Monnet, SaintÉtienne 1996 i fou doctor en Història per la
Universitat de Girona el 1993. Era una persona discreta i diplomàtica, somrient i afable, que compartia el seu temps i coneixement, sempre que fos necessari, sense
demanar mai res a canvi.
Quan en Gabriel Alcalde endegà la seva
carrera com a conservador al Museu
Comarcal de la Garrotxa, als anys 80, tot
estava per fer. Més de 30 anys de franquisme havien deixat a l’ombra les iniciatives d’estructuració cultural, aparegudes a
finals del segle XIX, intensificades amb la
Mancomunitat, i la segona república. I
algunes, imprescindibles per la memòria
de Catalunya, endegades pel Centre Excursionista de Catalunya, que fou clau en la
regeneració de la identitat catalana.
Paral·lelament, i especialment a França, els
museus estaven sent durament criticats, i
la nova museologia, a punt de néixer. Les
revoltes del maig del 1968 provocaren,
també en els museus, que eren en força
casos institucions elitistes, una necessitat
de canviar, fortament pressionada pels
estudiants de l’època. L’any 1993, naixia la
nova museologia de mans de Rivière, a l’escola Francesa. Recordem que l’any 1996
Gabriel Alcalde viatjà a França per estudiar
i beure d’aquest nou discurs, el discurs del
Museu Social.

Paral·lelament, als anys 80, Max Cahner,
conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, començava a estructurar el sistema de museus del país. La seva idea, un
mosaic cultural, un museu comarcal per
comarca, que expliqués la història cultural i
natural del territori, i que a través d’extensions difongués les singularitats, que fossin destacables, de la resta de municipis
que les conformaven. La Vall d’en Bas,
n’era una d’elles.
Feia temps que se sentia parlar, al nostre
municipi, del Museu del Pagès a la masia
de Can Trona de Joanetes. Projecte que,
com és sabut, no acabà cristal·litzant, però
sí que anà evolucionant.
A continuació, un fragment redactat per
Gabriel Alcalde en la primera publicació a
la revista Vitrina, un compendi d’articles
editat pel Museu Comarcal de la Garrotxa i
l’Arxiu Municipal d’Olot, de forma periòdica, des de l’any 1985. Es poden consultar
actualment a l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa.
VALL D’EN BAS. CAN TRONA.
Can Trona és la casa de pagès que dóna nom
al petit veïnat homònim de la Vall d’en Bas. A
la llinda de la porta d’entrada figura la data
de 1757. Presenta una típica estructura de
masia catalana, amb tres crugies, sala central i coberta amb dues aigües, i es complementa amb quatre cabanes. Amb la intenció
d’ubicar-hi un Museu del Camp, aquest edifici ha estat adquirit recentment per l’Ajunta-

Masia de Can Trona.

Fotografia: Josep Maria Melció

En aquesta primera publicació, Gabriel
Alcalde fa un recull de projectes radials i
explica la nova estructuració del Museu
Comarcal de la Garrotxa. La Vall d’en Bas,
Besalú, Castellfollit de la Roca i Santa Pau,
juntament amb la línia de ciències naturals
del Museu Comarcal, tots units, explicarien
la història, natural i cultural, de la comarca.
Cal fer esment, que les propostes que fa en
Gabi neixen arran d’iniciatives sorgides en
el territori, que ell agrupa amb la intenció
de donar-los un paraigua, una estructura.
La Vall d’en Bas és una zona eminentment
agrícola, d’aquí la idea del seu Ajuntament
de crear-hi un museu del camp.

...L’arqueologia
fou l’altra gran
passió
professional de
Gabriel Alcalde i
l’impacte
d’aquesta es troba
ben reflectida a la
Vall d’en Bas...

Escrit per Gabriel Alcalde en la primera
publicació de Vitrina l’any 1985.

Portada de la revista Vitrina.

És per aquest motiu que avui el nou equipament cultural municipal porta el nom de
Can Trona. Un petit homenatge a un projecte que no s’acabà desenvolupant. De fet,
aquella idea de país: un museu per
comarca s’acabà paralitzant per la falta
d’organització i pressupost de la mateixa
Generalitat, de suport d’algunes comar-

En Gabriel Alcalde de director a l'Institut de Recerca del
Patrimoni Cultural.
Fotografia: ICRPC

ques i emmarcada amb una legislació del
1991, que no ajudà al bon desenvolupament d’aquest model museístic de país. De
tot això, avui, els museus encara en pateixen les conseqüències.
Uns anys després, el 1997, Gabriel Alcalde
guanyà una plaça de professor titular a la
Universitat de Girona, i deixà la direcció del
Museu Comarcal de la Garrotxa on hi havia
estat 16 anys. Al museu, en Gabriel s’hi
deixà la pell. Amb un toc d’humor, un grup
de col·legues d’en Gabriel li van editar un
recull de mots, a l’estil diccionari intitulat
Florilegium Gabrielensis on podem llegir
definicions tan divertides com aquestes:
”Patrimoni Cultural: Xiringuito que s’ha muntat en Gabriel a Girona per a fugir del
Museu.”
”Hospici: Segona residència d’en Gabriel”.
”Museu local: Quinta essència de l’enginyeria financera moderna: amb quatre duros,
una mica de gansaia i una mà a cada ou et
munten una exposició”.

A la Universitat de Girona, en Gabi seguí
estudiant el patrimoni cultural i vivint els
museus de ben a prop.
L’arqueologia fou l’altra gran passió professional de Gabriel Alcalde i l’impacte d’aquesta es troba ben reflectida a la Vall d’en
Bas. El punt d’inflexió pel que fa a la descoberta de jaciments arqueològics a la Vall
d’en Bas està relacionat amb les importants
obres viàries que s’hi van fer a partir del
2005, amb la construcció de la variant de
Sant Esteve d’en Bas i el viaducte de Rubió
(Alcalde i Saña: 2009). Aquest fet propicià la
descoberta del jaciment de Rubió, d’època
romana; de la Serra, iber, i dels dos jaciments de la Dou, del bronze final i neolític
antic, respectivament (Collell: 2016).
Hi ha dos documents que resulten
imprescindibles per conèixer, de forma
divulgativa, la feina que realitzà, conjuntament amb la Maria Saña, la seva com-
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...La Vall d’en Bas
és una zona
eminentment
agrícola, d’aquí la
idea del seu
Ajuntament de
crear-hi un museu
del camp ...

ment de la Vall, la Diputació de Girona i la
Generalitat de Catalunya.
El Museu del Camp podria abastar cronològicament els segles XIX i XX. S’hi exposarien
les diferents eines emprades en les feines de
pagès, acompanyades de les seves descripcions i d’explicacions sobre la seva funció
precisa, i s’hi mostraria la forma de vida en el
camp. A més seria d’un gran interès exposar
també la manera com al llarg dels segles s’ha
anat obtenint una producció de la terra al
mateix temps que s’ha mantingut l’equilibri
ecològic, en contraposició a la forma de vida
actual hostil de la natura (...).
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En Gabriel Alcalde, la Maria Saña, amb el seu equip, revisant el jaciment arqueològic de la
Dou. Fotografia: Xevi Collell

...el jaciment més
fructífer del nostre
municipi,
el de la Dou.
Aquest també fou
intervingut, de
forma preventiva,
abans de construir
la variant de Sant
Esteve d’en Bas,...
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panya, a la Vall d’en Bas. Un, el llibre Sis
mil anys vivint a la vora dels aiguamolls
de la vall d’en Bas, l’altre document, una
publicació que es pot trobar en línia a
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/230927
on es recullen 6 anys de campanyes en el
jaciment més fructífer del nostre municipi,
el de la Dou. Aquest també fou intervingut,
de forma preventiva, abans de construir la
variant de Sant Esteve d’en Bas, però que,
com hem fet esment, segueix actiu i donant
grans resultats cada any. Les excavacions
es troben sota la direcció de Maria Saña.
L’any 2009, publicaven aquest fragment en
el llibre anteriorment esmentat:
A partir de la intervenció preventiva, i vista la
importància històrica del jaciment, es va considerar interessant la continuació dels treballs arqueològics de la zona no afectada per
les obres, treballs que continuen fins a l’actualitat. El coneixement sobre aquesta part
de la història de la vall d’en Bas que ens
explica el jaciment arqueològic de Codella,
ha estat possible gràcies a les autoritzacions
i la gran disponibilitat de Joan Dou i la seva
família, propietaris dels terrenys on es troba
el jaciment, i a totes les facilitats donades
per Salvador Carrera i la seva família.

L’Institut de Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, del qual era director, es
va encarregar de fer la coordinació arqueològica de les obres de la variant de Sant
Esteve d’en Bas l’any 2005. Durant aquest
seguiment, es documentà, també, el jaciment del polígon de la Serra.
Es va excavar un total d’uns 700 metres quadrats (...). Es varen diagnosticar ocupacions
d’èpoques diferents localitzades una al costat de l’altre. (...) Els fragments de ceràmica
corresponien a vasos fets a mà. Alguns pre-

sentaven decoracions en forma de cordons,
alguns llisos i altres amb impressions o incisions. (...) La segona ocupació que es va diferenciar a la Serra estava formada per un conjunt de deu fosses excavades al terra. Tenien
forma circular, uns diàmetres màxims d’uns
80-90 centímetres i una fondària a l’entorn
d’un metre.

Al mateix llibre, en Gabriel i la Maria Saña
defensen una nova teoria al voltant del
suposat llac que antigament hi havia hagut
a la vall d’en Bas. Actualment aquesta hipòtesi ja es troba descontextualitzada, a favor
de la que presentaren ells:
Els relats que parlen de l’existència d’un llac
a la vall d’en Bas no s’adiuen, però, amb les
dades científiques de què es disposa actualment i són fantasioses en molts aspectes. Tot
i això tenen, però, una certa base real. No va
existir-hi un llac pròpiament dit, però sí
durant molts mil·lennis la vall va estar ocupada per aiguamolls, més o menys amplis en
segons quins moments i depenent d’en quines èpoques.

Així mateix, en aquest i altres articles, que
es poden consultar lliurement per internet,
es poden repassar les investigacions realitzades per ell, el seu equip, i amb la presència sempre destacada de la Maria Saña, a la
Vall d’en Bas.
La figura d’en Gabriel Alcalde fou clau en la
creació dels nous discursos museològics a
Catalunya. En l’àmbit de l’arqueologia destacaren les seves troballes i investigacions
així com la docència a la universitat. Sens
dubte ha estat un referent de país per tots
els professionals que ens dediquem al
patrimoni cultural i, especialment, dels
museus. Ell, i pocs més, han marcat el camí
a seguir, i la importància d’obrir el patrimoni cultural a la comunitat i a la societat
local. A la Vall d’en Bas, com es pot veure,
ha deixat un gran impacte de forma directa.
Una persona humil, discreta i diplomàticament correcta, amic de tothom, que ha
sabut marcar el camí correcte. Gràcies per
tot, Gabi.
Xevi Collell

A
...El rocòdrom és a
l’exterior i situat a
la zona esportiva,
a tocar del camp
de futbol i de la
piscina municipal
de Besalú, en una
superfície
rectangular ...

...si sou socis del
GECA, tindreu
l’accés gratuït a
aquest fabulós
rocòdrom, sempre
que ens demaneu
la clau...

Vegeu la clau del rocòdrom, fixeuvos en el bonic detall del clauer, és
una plaqueta d’escalada.

ra fa ja més d’un any, el 19 de maig del 2018,
el Centre Excursionista de Besalú, després
d’una lluita de més de 10 anys, va inaugurar el
rocòdrom, i no diem un rocòdrom, sinó EL
ROCÒDROM, ja que va ser dissenyat en tots
els ets i uts per a no només anar-hi a passar
una estona, sinó que és el rocòdrom per
excel·lència. L’equipament no només està
construït com a vies de puja i baixa, per veure
qui la fa més de pressa o qui està més fort,
sinó que també s’ha ideat per a ser un punt
d’ensenyament, tant per a persones per iniciar-se en l’escalada com per a nivells intermedis en escalada i/o que vulguin fer el salt a
l’escalada clàssica no equipada artificialment.

El rocòdrom és a l’exterior i situat a la zona
esportiva, a tocar del camp de futbol i de la
piscina municipal de Besalú, en una superfície rectangular i tot perimetrat amb una tanca
i construït en forma de tres agulles, similars a
la de les muntanyes de Montserrat, amb una
alçada de 8 m; en aquestes agulles, hi ha 16
vies equipades amb plaquetes i preses, amb
algunes esquerdes i forats per a permetre fer
vies a través de la instal·lació d’elements com
els Friends (encastadors d'expansió), encastadors, tascons, etc. Prop d’aquesta mola hi
ha un petit rocòdrom per a mainada i un
parell de taules per a fer-hi un mos, lavabos i
fins i tot una font. El paviment, d’uns tres
metres a tot el perímetre de les zones d’escalada, és de suro i la resta és de gespa artificial. L’accés es fa a través d’una única porta,
amb clau electrònica.
I us expliquem tot això perquè el diumenge
16 de juny el GECAjovent va descobrir el que

GECAmainada/GECAjovent

tenien a Besalú, ja que els monitors els van
preparar una sortida per estrenar-se en l’escalada i ho van fer amb tot el potencial concentrat en aquest petit reducte, a l’extrem
final de la Garrotxa, en EL ROCÒDROM de
Besalú. Allà tant el jovent com els monitors
de la secció vam poder gaudir d’una jornada
d’escalada i sobretot de la increïble paciència
i ganes d’ensenyar del president i secretari
del CEBesalú, en Dani i l’Ernest, tots dos instructors de la FEEC, i amb la col·laboració de
la Pili, que ens van ensenyar com col·locarnos el budrier (l'arnès), com aconseguir fer
un 8 sense quedar-nos-hi lligats, com
col·locar les cintes a la paret, com posicionarnos en cada moment i, sobretot, la seguretat
en tots els passos i moviments per minimitzar
els riscos. En tot això en Biel Tomàs, un dels
components de la secció del GECAjovent, ens
va fer aquest petit article...
“Primer de tot, voldria dir que és tot un honor
formar part del grup del GECAjovent, ja que
feia molt de temps que no teníem secció per a
aquesta franja d'edat. Gràcies a formar-ne
part, he pogut fer dues activitats que s'han
desmarcat de les altres: l'excursió amb grampons i l'escalada.
L'activitat que més em va agradar va ser la de
l'escalada. Vam anar al rocòdrom de Besalú
on vam poder escalar a l'aire lliure. També ens
van ensenyar a preparar-nos per fer-ho amb
tota mena de material i sobretot vam aprendre a escalar amb seguretat i amb les eines
necessàries. Aquests són els materials necessaris per evitar qualsevol mena d'accident:
corda, budrier, peus de gat, mosquetons i
casc.
Gràcies a això vaig
poder obrir la meva primera via, fet del qual
n'estic molt orgullós.
Espero poder seguir formant part del grup
GECAjovent durant molt
de temps.”
Biel Tomàs
I per acabar, la notícia que us volem donar és
que, si sou socis del GECA, tindreu l’accés
gratuït a aquest fabulós rocodrom, sempre i
que ens demaneu la clau i la passeu a recollir,
en horari de secretaria, a Can Tista. O sigui
que, si no escaleu, és perquè no voleu.
Monitors GECAjovent
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La meva primera Lletissonada
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...Engeguem una
bonica jornada de
22 km on podrem
gaudir de molt
bones vibracions i
d’un increïble
espectable ofert
per la naturalesa...
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nguany soc la persona encarregada de fervos arribar les impressions de la meva primera Lletissonada coincidint amb la seva
quarantena edició. He de dir que tot plegat és
una gran responsabilitat. M'agradaria deixar
plasmada tota l'experiència i encoratjar a tothom que llegeixi aquest article a participar
en les pròximes edicions. És una gran oportunitat per acostar-se a la zona, poder conèixer tots aquells racons que la zona ens pot
oferir tot fent esport d'una manera festiva.
De bon matí, el poble de Sant Esteve d'en
Bas i els voluntaris del centre excursionista
es preparen per rebre més de 1000 participants que, un cop han recollit els seus
tiquets, ja es preparen per començar la
marxa popular. De mica en mica, el llarg camí
es començarà a omplir de caminants...
Doncs tot a punt i amb la fresca, comencem a
caminar! Engeguem una bonica jornada de
22 km on podrem gaudir de molt bones vibracions i d'un espectacle increïble ofert per la
naturalesa.
Els més matiners comencem a les 6 del matí.
S'ha de dir que la baixa temperatura no és
indiferent en el meu cos, ja que és el moment
ideal per començar a caminar amb certa vidilla per escalfar-se ràpidament. Aquest pas
lleuger, ràpidament ens fa abandonar la
carretera i les boniques agrupacions de

cases pròximes a Sant Esteve d'en Bas per
portar-nos a una pista i, a continuació, a un
sender que progressivament comença a agafar desnivell.
És en aquest punt quan la gran quantitat de
participants ens comencem a acumular provocant un cert col·lapse en el corriol, la calor
comença a intensificar-se i potser les ganes
de fer un primer mos ens fan anar més lents...
Però per fi arribem al primer avituallament!
Allà ens esperen unes galetes i begudes de
tota classe que ens deixaran l’estómac ben
preparat per al suculent esmorzar.
Reprenem la marxa i al cap de poc trobem el
Bufador de les Encantades, un petit forat format per roques que curiosament emana una
forta humitat, acostant-hi la cara es pot notar
perfectament la caloreta. Després d'aquesta
peculiaritat de la natura, arribem al pla de sa
Falguera, moment molt especial en el qual,
quan et gires per tirar la vista enrere, quedes
embadalit per la panoràmica, el golf de
Roses s'aprecia a la perfecció i resseguint la
línia de l'horitzó cap a l'esquerra apareix el
massís del Canigó nevat com el més rellevant.
Un cop ens animem a continuar, perquè no
ens cansaríem mai d'aquesta panoràmica,
arribem a la paret del cingle de Santa Magdalena, aquesta vegada la sorpresa és força

Mireia Salvador

La Mireia, l’autora de l’article és la segona per la dreta.
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...aquesta ha estat
la meva
experiència en la
Lletissonada 2019,
espero haver
despertat la
curiositat suficient
perquè us decidiu
a venir i gaudir
d’una jornada
ben completa,
jo segur repeteixo!

negativa, sembla que una plaga d'erugues
asseca els boixos a partir d'una determinada
alçada, per tant, tot allò que estava cobert
per la verdor dels frondosos boixos ara és un
conjunt de matolls secs que no et deixa indiferent, tampoc. I contemplant aquest desastre, passa rere passa, una campana no para
de ressonar, és la campana de l'ermita dins
de la cova de la Mare de Déu de les Olletes.
Cada caminant que arriba no s'hi pot estar de
tocar-la, sense saber ben bé el significat
però..., i un cop el desig és satisfet una forta
pujada en ziga-zaga ens farà obrir gana per
degustar l'esmorzar del segon control.
En aquest segon control, a l'ermita de Santa
Magdalena del Mont, ens hi estarem una
bona estona, aprofitarem per carregar piles
amb el pa i els embotits de la zona que ens
han preparat i admirem, una altra vegada, les
precioses vistes del Pirineu, tenint com a protagonista el Canigó ple de neu.
Amb l’estómac ben ple, reprenem la marxa.
Ara ens haurem de carregar de paciència...
Els dies previs a la caminada ha plogut i el
tram que passarem fins a arribar al puig de
Llops és ple de fang i aigua, i com que el sender va pujant considerablement, el ritme de
tothom s'alenteix per evitar relliscar i caure.
Veritablement aquest tram es fa feixuc, el risc
de relliscada és elevat i ningú vol quedar brut
per un mal pas.
Per fi arribem al puig dels Llops que, tot i no
ser el sostre de la caminada, té unes vistes
magnífiques, per una banda tornem a veure
de fons el perfil dels Pirineus i en un primer
pla tota la vall d'en Bas i els volcans de la
Garrotxa (fins i tot es poden reconèixer els
més emblemàtics) i, per l'altra banda, el
Puigsacalm. Feta la foto mental del fantàstic
paisatge que tenim al davant continuem fins
a arribar, ara sí, al Puigsacalm, on si ens
pensàvem que ja ho havíem vist tot, estàvem
del tot equivocats.
Arribats al Puigsacalm, la sorpresa és gegantina, es pot observar mitja Catalunya! Sota un

cel ben blau, observo Montserrat, seguit del
Pedraforca, la serra del Cadí i ja passant al
Pirineu, el Puigmal, el Costabona i, finalment, el Canigó. Un espectacle que passats
els mesos encara recordo i que no m'agradaria oblidar.
I sense desitjar abandonar aquella panoràmica 360º, comencem a baixar i baixar sense
parar fins a arribar al Tossell Gros, on allà una
bona peripècia ens espera per arribar al Tossell Petit i a la Roca del Corb. El fort pendent
està preparat amb cordes i grapes en alguns
trams per facilitar-nos el descens, a més de
voluntaris que ens donen un cop de mà a més
d'un. Una vegada superat aquest pas més
dificultós, però alhora ben canyero, hem tornat a obrir gana i breument arribem al tercer
avituallament.
Reconstituïts amb els iogurts del tercer control, entrem en els últims quilòmetres de la
marxa. Xino-xano avancem vora la riera i,
quan ja creus que poca cosa et pot sorprendre gaire més, ensopeguem de cop i volta
amb el Salt del Roure, un espectacular gorg
d'aigua cristal·lina i ben freda que raja incessant i, posteriorment, amb la Gorga dels
Escurçons. Llàstima no poder aturar-se i gaudir d'un bon bany reparador... Però queda
anotat per a l'estiu!
La recta final s'acosta, comencem a abandonar la riera i el bosc per incorporar-nos i travessar els camps ben grocs de colza, amb
boniques roselles intercalades intermitentment, que s'uneixen a Sant Esteve d'en Bas.
Doncs bé, aquesta ha estat la meva experiència en la Lletissonada 2019, espero haver
despertat la curiositat suficient perquè us
decidiu a venir i gaudir d'una jornada ben
completa, jo segur que repeteixo!
M'ha quedat pendent explicar-vos d'on ve el
nom de Lletissonada. Com que ja m'he allargat massa, prefereixo que vingueu i descobriu per vosaltres mateixos el seu significat.
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Fitxes de les sortides del segon trimestre del 2019

LES PLANES – ERMITA DE SANTA ANNA
31 de març de 2019 — 25 participants
Horari efectiu: 4.38 h — Horari total: 5.40 h
Vocal: Josep Carbones
Itinerari: les Planes, la Roca del Dimoni, l'Olivar,
font de la Teula, Masjoan, la Xoriguera, pla del
Pigot, pla de Malla, ermita de Santa Anna, grau
de Santa Anna, font d'Aliga, roure de la Xoriguera, la Costa, font de les Fontiques, font de la
Bomba i les Planes.
Altura màx: 1.084 m - Altura mín: 363 m
Desnivell acumulat: 730 m
Quilòmetres: 11,370 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

PUIGSACALM 142

TERRADES - ST. MAGDALENA ST. LLORENÇS DE LA MUGA
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19 d’abril de 2019 — 47 participants
Horari efectiu: 4.10 h — Horari total: 5.09 h
Vocal: P. Julià i J. Puigbert
Itinerari: Terrades, coll de la Salut, Santa Magdalena,
coll de Vellís, Riambau, can Picamill, cal Moliner, el
Serradell, riu Muga, Sant Llorenç de la Muga
Altura màx: 522 m – Altura mín: 165 m
Desnivell acumulat: 475 m
Quilòmetres: 12.430 – Mitjana: 3,03 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: GECA, CEO i GE Bell Matí

FALGARS - PUIG DE LA BASTIDA SANTUARI DE CABRERA
7 d’abril de 2019 — 44 participants
Horari efectiu: 5.02 h — Horari total: 7.08 h
Vocal: J. Juanola i F. Bretcha
Itinerari: Sant Pere de Falgars, torrent de la Faja, el
Sangles, coll de Saiols, puig de la Bastida, pla
d'Aiats, coll del Bram, collet de Cabrera, Santuari
de la Mare de Déu de Cabrera, castell de Cabrera,
l'Osca de Cabrera, port de la Faja, la Faja, font
Sorda, coll de la Faja, fonts del Fluviá, molí de la
Faja, Creu Lluví i Falgars.
Altura màx: 1.312 m - Altura mín: 935 m
Desnivell acumulat: 805 m
Quilòmetres: 14,190 – Mitjana: 2,8 km/h
Temps: bon temps - Conjunta: GECA - Esquelles
d’Amer - Isards de Bescanó - Adac de Girona

XLII EMBARDISSADA - (Oix Montpetit - Puig de Bestracà)
28 d’abril de 2019 — 773 participants
Horari efectiu: 6.35 h — Horari total: 7.20 h
Vocal: CEO
Itinerari: Oix, la Rodeja, la Ferraria, Pineda, coll
Sapell, Montpetit, coll del Mercer, cal Quic, Sant
Miquel de Pera, coll de Pera, coll de Rabassa, font
de Bestracà, Sant Julià i castell de Bestracà,
ermita de Sant Andreu de Bestracà, coll de Bestracà, el Peirer i Oix.
Altura màx: 1.056 m – Altura mín: 404 m
Desnivell acumulat: 1.215 m
Quilòmetres: 20,540 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

5 de maig de 2019 — 1.232 participants
Horari efectiu: 7.20 h — Horari total: 8.57 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sant Esteve d’en Bas (Parc de l'Estació), les
Comas, Puigsacreu, bufador de les Encantades, coll del
Forn, Mare de Déu de les Olletes, Santa Magdalena del
Mont, pas dels Irisais, Puigsacalm, collet de Clivillers,
Tosell Gros, el Serrat, sot de l'Infern, salt del Roure, casa
dels Goigs, la Coromina, riu Fluvià i Sant Esteve d’en Bas.
Altura màx: 1.514 m Altura mín: 478 m
Desnivell acumulat: 1.323 m
Quilòmetres: 22,210 – Mitjana: 3,08 km/h
Temps: bon temps

LA XAMPANYADA (Pic de Bastiments)
2 de juny de 2019 — 45 participants
Horari efectiu: 4.38 h — Horari total: 6.40 h
Vocal: CEO
Itinerari: Aparcament sortida camí refugi Ulldeter,
refugi d'Ulldeter, pla de la Calma, coll de la Marrana,
els Emprius i pic de Bastiments.
Tornada pel mateix camí.
Altura màx: 2.881 m – Altura mín: 2.092 m
Desnivell acumulat: 815 m
Quilòmetres: 8,030 – Mitjana: 1,8 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: CEO – GECA

COVES DE L'ALTA GARROTXA
19 de maig de 2019 — 12 participants
Horari efectiu: 3.00 h — Horari total: 5.23 h
Vocal: David Ortiz
Itinerari: Sadernes, molí d’en Galceran, cova del
Bisbe, can Lliure, cova dels Ermitons, riera de
Sant Aniol, coll Roig, cova de les Monges, riera
d'Escales, cova de Coll Roig, coll Roig, hort d’en
Roca, el pas dels Aures i Sadernes
Altura màx: 539 m – Altura mín: 314 m
Desnivell acumulat: 535 m
Quilòmetres: 7,630 – Mitjana: 2,5 km/h
Temps: bon temps

LA NOU DE BERGADÀ - PUIG DE SOBREPUNY CAP DE TASTANÓS - ROCA DE LA GOTZERA
16 de juny de 2019 — 21 participants
Horari efectiu: 4.37 h — Horari total: 6.03 h
Vocal: Jordi M. Casadevall
Itinerari: la Nou de Bergadà, font de can Patzi,
mas Comellas, font de Banyacorba, Sobrepuny de
Baix, puig de Sobrepuny, collet del Faig, collades
de Picamill, collet de Picamill, mas Picamill,
collada de Pascuals, cap de Tastanos, plana del
Castell, roca de la Gotzera i Casdessús.
Altura màx: 1.646 m – Altura mín: 852 m
Desnivell acumulat: 1.151 m
Quilòmetres: 11,600 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon temps - Conjunta: GECA - CEO
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Socials
ACTIVITATS DEL 23 DE JUNY, LA FLAMA DEL
CANIGÓ I LA REVETLLA DE SANT JOAN

1 DE SETEMBRE

El 23 de juny va tenir lloc, com cada any, la revetlla
de Sant Joan. Enguany altre cop alguns membres
del GECA vam anar a Olot a recollir la flama del
Canigó. En arribar a en Bas ja ens esperavem la
burrassa i els grallers. Es va llegir el manifest escrit
per la Carme Forcadell i es va encendre la foguera.
La festa va acabar amb un sopar a la plaça acompanyat per bona música, organitzat pel grup de grallers.

Dinar de germanor de socis i simpatitzants del
GECA. El menú serà semblant al d’altres anys. Preus
populars. Informació als telèfons 972 690 399 i 606
651 591. Tothom hi és convidat.

XXXIX APLEC DE LA LLETISSONADA

11 DE SETEMBRE

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

FESTA MAJOR
DE SANT ESTEVE D’EN BAS
El GECA, conjuntament amb la comissió de festes,
organitzarà alguna activitat. Al local social hi haurà
exposició de fotografies.
Per a més informació consulteu la nostra pàgina

www.geca.cat
Nota de secretaria: el local social ro mandrà
tancat per vacances del 10 de juliol al 14
d’agost, ambdós inclosos.

El 31 de març ens va deixar un soci del
GECA, en DAVID NOGUÉ, amb només
42 anys. En David vivia al Mas Castellnou d'en Bas i era un gran amant de
l'esport i la muntanya. I precisament va
morir a la muntanya, sobtadament, corrent per Falgars, durant la marxa dels
Hostalets. Des de la
Revista PUIGSACALM volem
donar el nostre més sentit
condol a la seva família.
En David, el segon de groc, en
una de les activitats que més li
agradaven, la muntanya.

PUIGSACALM 142

CALENDARI DE MARXES i CURSES
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Dijous 15 agost

27a Cursa Festes de Sant Roc

Olot

25 agost

9a Cursa popular de Verntallat-El Mallol (9 km)

La Vall d'en Bas

20 d’octubre

4a VERTIKALM, quilòmetre vertical al Puigsacalm (5,2 km)

Sant Privat de Bas

26 i 27 d’octubre

6a Trepitja Garrotxa Solidària (84, 64, 23 i 12 km)

Oix

Sortides socials

juliol
Dia 7: Puig de Font Lletera i puig de les Borregues
ITINERARI: Collet de la Gralla, font Lletera, coll dels
Tres Pics, puig de font Lletera, serra del Catllar,
collada del Catllar, puig de les Borregas, collada del
castell dels Moros i collet de la Gralla
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Bartomeu Planaguma. TEL: 651 489 416
SORTIDA: 6 hores del local social del GECA i 6.15
hores de l'aparcament del Consum

jovent

octubre
Dia 12: Puig d’Arques
ITINERARI: Cabra Penjada, el Roquetal, can Sitges,
puig d’Arques, pla de can Sabater, can Llac, can Salvador i cabra Penjada
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: CE Bell Matí.
SORTIDA: 6.45 h del matí del local social del GECA
7.00 h del matí de l'aparcament del Consum
Telèfon: 606 651 591 i 675 762 283
Sortida conjunta amb el CE Bell Matí

muntanya

Dia 21: 2a Caminada 900 anys Parròquia St. Esteve
ITINERARI: Sant Privat d’en Bas, pla d’en Xurri, camí
dels Matxos, caseta del Cable, Santa Magdalena, les
Olletes, Can Turó, Sant Privat d’en Bas
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA Menguis - TEL. 606 651 591
SORTIDA: 7 hores de Sant Privat d’en Bas

agost
Dies 3, 4 i 5 - El 3.000 de l’estiu: Gran Bachimala
ITINERARI: Refugi de Biadós, Cabana de Sarrau,
Pleta de Vacas, Las Trallas, Cuello de la Señal de Biadós, Gran Bachimala i tornada pel mateix camí
DURADA: 7-8 hores de marxa efectiva
VOCALS: Josep Juvanteny
TELS: 606 651 591 i 677 318 530
SORTIDA: Per concretar

Dia 24: Nocturna a Sant Pau de Segúries
ITINERARI: Sant Pau de Segúries, el Mariner, la
collada del Sitjar, coll de l’Alec, Sant Antoni de Camprodon, collet del Sivilla, Mare de Déu del Remei, Can
Peric i Sant Pau
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi Freixa TEL: 606 651 591
SORTIDA: 17.45 hores del local social del GECA
18.00 hores de l'aparcament del Consum
Al final, hi haurà sopar fet pels cuiners del GECA. Cal
apuntar-se abans.

setembre
Dia 1: Puigsacalm (Aplec del GECA)
ITINERARI: Collada de Barcons, puig dels Tosells,
Puigsacalm, puig dels Llops, collet dels Clivillers,
Rasos de Manter, font Tornadissa, collet de Sant Bartomeu i collada de Barcons
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Juanola i Quim Barcons
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
Telèfons: 620 052 956 i 609 943 888

Dia 22: Aplec de Sant Quintí
ITINERARI: Sant Quintí, Mas Les Comellas, pujant de
la Cabra, Morro de la Tossa, Sant Miquel, camí dels
Hostalets, Can Teixidor i Sant Quintí
DURADA: 3.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jaume Bagó TEL: 606 651 591 i 696 186 123
SORTIDA: 8.00 hores del matí a l’ermita de Sant Quintí.
En acabar la caminada qui vulgui es pot quedar a
dinar a l’Aplec de Sant Quintí. Cal apuntar-se abans.

jovent
juliol
Dies 7 i 8: Acampada 2019 - Refugi
Juclar / Pic d'Escobes + Pic de Noé
ITINERARI DEL DISSABTE: vall d’Incles,
mullera de Siscaró, pas de Siscaró a Juclar i
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 amb arribada al
pàrquing de la Vall d’incles.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
HORARI DE SORTIDA AMB AUTOCAR: 8.30 del
matí
HORARI DE SORTIDA DIUMENGE: 8.00 del
matí
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 2h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 3,5 h
VOCALS: Monitors GECAmainada.

agost
Tancat per vacances

setembre
Dia 1: Aplec del GECA – Una excursió
diferent
ITINERARI: Joanetes, els ganxos nous, Santa
Magdalena, els ganxos vells i Joanetes.
Si aquell dia fes molta calor, podríem canviar
l’activitat i anar-nos a banyar al salt de l’Olla.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8:30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Sergi Plana i Laia Amat
Acabada la sortida se seguiran els actes de l’aplec del GECA.
Totes les famílies que vulguin es podran quedar a dinar per un preu molt popular. Després
del dinar hi hauran activitats tant per a grans
com per a petits.

Dia 29: Cap de Creus - el Port de la Selva
Sortida de 15,3 km a càrrec de TOSCA, Serveis
Ambientals d’Educació i Turisme.
ITINERARI: Far del cap de Creus, cala Culip, paratge de
Tudela, mas Rabassers de Baix, ermita de Sant Baldiri
de Taballera, punta de la Creu i el Port de la Selva
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva.
VOCALS: TOSCA
SORTIDA: Amb autocar, conjunta amb el CEO i TOSCA
A les 6.45 hores del matí del carrer Ample d’en Bas i

Dia 29: Santa Brígida i Santa Lena
ITINERARI: camp de Futbol de l’Amer, masia
d’Amer, Santa Brígida. Santa Lena i baixada
pel mateix camí
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 2,5 hores.
VOCALS: Juan Rubió, Ester Mulí, Marta Bonamaison.

juliol
Dies 7 i 8: Acampada 2019 - Refugi
Juclar / Pic d'Escobes + Pic de Noé
ITINERARI DEL DISSABTE: Vall d’Incles,
mullera de Siscaró, pas de Siscaró a Juclar i
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 amb
arribada al pàrquing de la Vall d’Incles.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA AMB AUTOCAR: 8.30
del matí
HORARI DE SORTIDA DIUMENGE: 8.00 del
matí
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 2h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 3,5 h
VOCALS: Monitors GECAmainada.

agost
Tancat per vacances

setembre
Dia 1: Aplec del GECA – Una excursió
diferent
ITINERARI: Joanetes, els ganxos nous, Sta.
Magdalena, els ganxos vells i Joanetes.
Si aquell dia fes molta calor, podríem canviar
l’activitat i anar-nos a banyar al Salt de l’olla.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Sergi Plana i Laia
Amat
Acabada la sortida se seguiran els actes de
l’aplec del GECA.
Totes les famílies que vulguin es podran quedar a dinar per un preu molt popular. Després del dinar, hi haurà activitats tant per a
grans com per a petits.

Dia 29: Santa Brígida i Santa Lena
ITINERARI: Camp de Futbol de l’Amer,
Masia d’Amer, Santa Brígida, Santa Lena i
baixada pel mateix camí
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del
darrere)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 2,5 hores.
VOCALS: Juan Rubió, Ester Mulí, Marta
Bonamaison.

PUIGSACALM 142

muntanya

A les 7.00 hores davant del Parc Nou, Olot.
Telèfon: 606 651 591 i 972 270 086.
El preu de la sortida és de 25€. Cal reservar plaça
d’autocar.
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VERNTALLAT
AGROBOTIGUES
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

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 142

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 142

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

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 142

Carrer de la Via, s/n - Tel. 632 16 45 04
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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 142

Construcció-Rehabilitació
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info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

C/ Mestre Viver Puig, 1
Pol. Ind. La Serra
17176 Sant Esteve d’en Bas

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

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

PUIGSACALM 142

info@allotjamentsrurals.com
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