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SOCIALS

Bassa del Molí Massegur, a Sant Privat

SORTIDES SOCIALS

Amb el suport de:

La darrera sortida abans del confinament amb en Lluc, en
Ferriol, l’altre Lluc i en Martí i en Joan Rubió.

PÒRTIC
Aquesta frase era a l’inici de la segona part del «Pòrtic» de
la revista anterior, era l’inici del canvi de rumb de tanta buidor, pena i desconcert, provocat per una reclusió obligada a
causa d’un virus inèdit.
Avui fa cent dies que estem en estat d’alarma i quatre de
comptats dins del que en diuen la nova normalitat, però,
pensem una mica en el que en dèiem normalitat?
Normal és extreure milions de tones de cru i no gastar més
recursos en evolucionar el cotxe elèctric o d’hidrogen? Normal és anar al nord d’Europa a fer un cafè i al vespre tornar
a ser a casa? Normal és anar al súper a comprar espàrrecs
verds del Perú i no comprar-ne al mercat dels conreats al
Baix Llobregat? Normal és no haver substituït els molins,
que els nostres avis van construir amb totes les penúries,
per a turbines de nova generació? Normal és moure’ns amb
vehicles privats sense utilitzar transports públics? Normal
és que els nostres sanitaris siguin dels col·lectius més mal
pagats? Normal és tenir els parcs infantils tancats, però els
bars oberts? Quina normalitat més estranya, no?
Hem d’aprendre d’aquests dies que hem estat confinats. Sé
que no tothom ho està passant bé, i no voldria semblar
superficial, ja que tots hem patit i seguirem patint els efectes d’aquest virus; i em fa malpensar que encara no ho hem
vist tot, què passarà a la tardor? I l’any que ve? Crec que,
tant sí com no, ens toca mirar el costat positiu, si no, què
més hi podem fer? Què n’hem après de tot això? Potser que
posar ordre a la vida, tant físicament com psíquicament, és
el millor que podem fer per créixer? O que hem après a viure
i/o conviure millor? O que potser no cal que tot sigui de
forma presencial? O potser que abraçàvem i petonejàvem
poc i ara que no podem ho necessitem més? O que hi ha feines que per més pendents que estiguin, tot i tenir temps,
continuen estant pendents? O que aquell llibre que havies
abandonat més d’un cop era perquè realment era dolent? O
que no cal tanta informació per viure millor? O que la necessitat de camins, rius i cims era gran però immensament més
gran el fet de poder-ho gaudir amb la teva gent?
Les coses canvien, sí, i més que han de canviar i que canviaran. La pandèmia ens ha fet veure que no som més respectuosos amb el medi en què vivim, simplement perquè no
volem. Les hòsties de la vida et fan parar, reflexionar i pensar i sobretot et fan madurar. I és clar que tenim el dret de
marxar a l’altra punta de món a conèixer cultures, fer cims i
recórrer ciutats, però som del tot conscients del que gastem
i desgastem?
I ara toca la nova normalitat, toca mantenir la distància de
seguretat d’1,5 m i, si no podem, hem d’utilitzar mascareta,
i en el nostre cas, la FEEC ens suggereix que a muntanya
hem de deixar de 2 a 4 m de distància i que evitem aglomeracions, tampoc res tan difícil de complir, no?
Aquests últims tres mesos, la muntanya sense nosaltres ha
estat la mar de bé, però nosaltres sense ella hem estat ofuscats, tristos i molt necessitats, i ara, quan ens plantegem les
vacances d’estiu, la intuïció ens mana que ens quedem en el
territori, però ens alerta que aquest any n’hi serem molts
més dels que ja érem i fins i tot el territori veu la necessitat
d’una nova normalitat per així acollir aquesta onada de
nous visitants, que moltes vegades, i desitjo que sigui per
falta de cultura a la muntanya, necessiten recomanacions,
obligacions i fins i tot de prohibicions; que trist és que
sense càstig no hi hagi canvi... I és que al final, si no s’actua
d’aquesta manera, alguns consideren que tot allò que per-

tany a la muntanya és seu, i no només parlo d’animals o
fauna, sinó també de la tranquil·litat, del silenci i de la
calma.
Quantes vegades hem hagut de sentir crits, músiques a tot
volum i fins i tot baralles en zones de fàcil accés? Doncs
almenys això, potser aquest any, en el Pla d’en Xurri, popularment dit com els pins de St. Privat d’en Bas, esperem que
no passi, ja que crec que és bo el nou plantejament de l’Ajuntament i, tal com s’ha fet als gorgs de les Planes o a la
Roca Foradada de Cantonigròs, aquesta nova temporada
d’estiu s’hi regularà l’accés, per intentar mitigar i reduir l’assistència en aquest punt ja tan massificat.
Són d’agrair les noves iniciatives que la persona de peu de
carrer comença a estudiar-se com a opció permanent, com la
compra de proximitat o, el GRAN CANVI, el teletreball i les
videoconferències i d’això n’estic segur, que s’implantarà
arreu. Sense anar més lluny, en el GECA, ja hem fet dues reunions de junta, dues del PUIGSACALM, i dues més de Vegueria, totes elles a través d’aquest sistema; és veritat que en un
primer moment va ser complicat; la falta d’experiència i la
dispersió d’edats i aptituds dels assistents feien aparèixer
moments còmics i fins i tot surrealistes: “Em veieu? Em sentiu? Com s’activa la càmera?”. Sí, la nova normalitat se’ns fa
i farà farragosa, però tot avança, i ens emmotllem o ens
emmotllaran, i, sense anar més lluny, nosaltres optem per
emmotllar-nos i ja en les reunions següents tots hi havíem
pres la mida, s’havia superat l’arrencada, i les reunions
començaven a tenir un caire més seriós, no sabem si era per
la falta de ratafia o per la concentració de no perdre’s res,
però almenys ens teníem cara a cara, ens podíem comunicar
i podíem decidir tots junts.
Això no ha fet més que començar, ja que en aquests
moments la videoconferència ja s’ha plantejat com un sistema paral·lel a les antigues reunions presencials de Vegueria. En elles, és on el veguer informe els presidents del que
es mou a la FEEC, i on tant puc tenir reunió a Girona, com a
l’Escala, com a la Vall d’en Bas, com a St. Hilari Sacalm o a
Lloret de Mar. Fent-ho d’aquesta manera, és molt possible
que les reunions més llunyanes hi assisteixi de forma
telemàtica minimitzant els desplaçaments. Recordeu aquell
ganàpia, avançat en el seu temps, que guarnit amb un
enciam ens deia “Els petits canvis són poderosos”, doncs
això!
En aquests moments les sortides de la secció de muntanya
es comencen a activar amb grups reduïts i, si el temps ens ho
permet, el 3.000 de l’estiu serà la primera gran activitat d’aquesta nova normalitat; en canvi, a la secció de mainada i de
jovent, hem plantejat una nova normalització a partir de
finals de setembre, així podrem fer les excursions assimilant-les al sistema plantejat en el dia a dia del nou curs escolar i tornar a sortir d’excursió amb les màximes garanties.
Fem que sigui realment una nova normalitat. Fins ara nosaltres hem estat el virus d’aquest planeta del qual en depenem
al 100%, la sort és que, si no n’aprenem, el mateix planeta
ens en farà fora i ell es quedarà.
Descobrim el nostre territori, cuidem-lo, estimem-lo, sortiu i
gaudiu a la muntanya, però no us n’aprofiteu, ja que ella
sense nosaltres sempre estarà molt més tranquil·la.
Espero i us desitjo que passeu unes molt bones vacances
d’estiu.
Sergi Plana Planagumà
President del GECA
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“El temps ho mitiga tot i l’adaptació que tant ens caracteritza no ens deixa aturar...”.
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Des del Puigsacalm estant...

Persones caminant per la carretera de la Salut després del monument del Pagès.

TURISME DE MUNTANYA I NATURA A LA VALL

...La vall d’en Bas
no és un destí de
turisme rural de
primer ordre...,
però s’hi
assembla força...

PUIGSACALM 146

...És bastant
incomprensible
que un municipi
com la Vall d’en
Bas, tingui una
xarxa de carreteres
rurals tan
estretes, mal
condicionades i
sense carrils bici...
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A la Vall d’en Bas som privilegiats amb l’entorn,
ho sabem prou bé els que hi vivim i ho saben
prou bé els qui venen a visitar-nos de fora.
La vall d’en Bas no és un destí de turisme rural
de primer ordre..., però s’hi assembla força, el
marc natural que envolta tota la conca alta del
Fluvià, en conjunt, és molt destacable.
Dit això, un ja es pot fer a la idea que hi ha un
públic consumidor d’aquest producte i que amb
la força actual de les xarxes socials, encara anirà
a més d’una manera molt considerable.
Per tant, podem assegurar que, en els últims
anys, hem assistit a un augment de visitants
molt alt, no tinc dades per a contrastar-ho, no sé
si l’Ajuntament en té, però no cal ser molt observador per saber que ens visita moltíssima gent i
que aquesta afluència ha anat molt a més en els
últims temps.
Tant és així que –si avui vas qualsevol cap de
setmana que faci una mica de bo, al riu de la
Cidera o de les Falgoses (les Fogoses), sobretot
al voltant del salt de l’Olla– probablement hi trobaràs molta gent. No exagero. I ja no dic si hi vas
un cap de setmana, com ha passat últimament,
que els dies posteriors hagi plogut amb
abundància, llavors, és que és la rambla.
I què comporta tot això?, primer de tot, i prou
important, ingressos econòmics per a l’economia local, després una sèrie d’inconvenients
que s’haurien de corregir aviat, perquè, si no, hi
haurà paisatges que quedaran definitivament
malmesos.
Quines conseqüències té la massificació en
indrets de natura fràgils?
Té conseqüències incalculables pel que fa a la
flora i fauna autòctona, però aquestes es poden
minimitzar moltíssim, posant-hi ordre i regulant-ho, el que no pots ser, és fer una crida i difusió des de la mateixa administració local i no
posar-hi cap mitjà. A l’Oficina de Turisme de la
Vall d’en Bas, donen informació i envien els visitants cap als llocs, ja he dit que em sembla bé,
tant per la qüestió econòmica, com per la llibertat personal, tothom té dret a gaudir de la
natura, els locals i els autòctons. Però, l’administració ha de fer quelcom més.

1-Senyalitzar, a la zona de Les Falgoses (Les
Fogoses), els camins de muntanya que ja existeixen i barrar els alternatius que s’han format a
conseqüència de la mala utilització dels dispositius GPS. És horrorós el xafastre que s’ha fet al
voltant de Les Falgoses amb dotzenes de
corriols que ho han trinxat tot.
2-Senyalitzar i adequar àrees d’aparcament.
3-Posar contenidors i papereres en els llocs on
hi ha els aparcaments senyalitzats.
4-Limitar el nombre de persones.
5-Crear una xarxa de camins, que no passin per
la parcel·lària, per acostar-se caminant als llocs
d’interès natural. La parcel·lària és un lloc perillós per a circular-hi caminant o en bicicleta,
prou accidents greus que hi ha hagut. És bastant incomprensible que un municipi, com la Vall
d’en Bas, tingui una xarxa de carreteres rurals
tan estretes, mal condicionades i sense carrils
bici.
Respecte a aquest cinquè punt, vull posar d’exemple un camí senyalitzat que va d’en Bas als
Hostalets passant pel monument del Pagès, poc
abans d’aquest lloc, segueix recte cap a Les
Mates de Terrús i una vegada arriba a la carretera de la Salut, s’acaba. Això és una barbaritat,
a part de perillós, ja que has de caminar per una
carretera comarcal amb trànsit motoritzat. El
camí no té continuïtat fins al trencall de l’Aubert.
Aquí l’Ajuntament ha de buscar una solució amb
urgència. També és greu que des dels Hostalets,
que hi ha un gran aparcament, no hi hagi cap
camí senyalitzat per anar cap a la zona de les
Gorgues de la Cidera o per acostar-se als camins
de muntanya que pugen a Falgars.
Per no estendre’m, només cito el que passa als
Hostalets, però això passa a la resta del municipi, malgrat que ara s’hagi decidit finalment
regular la zona recreativa del Pla d’en Xurri, atès
que allò ja era tan escandalós que no es podia
tolerar de cap manera.
L’Ajuntament està per dinamitzar el turisme
local, però també per regular i protegir l’entorn i
els ciutadans.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

La serralleria de can Caiant
L’Antoni Estartús i Fàbrega era el més petit de quatre germans, nascuts a can Caiant de
Sant Privat d’en Bas. L’aiguat de l’any 1940 se’ls va endur la casa i llavors ell se n’anà a
Girona i es posà a treballar a la casa Batlle, on feien màquines de Batre.

A

L’Antoni i la seva dona, l’Annita Urgell.

taller de serraller. Tot va ser gràcies a l’amo
de la fàbrica, en Marguí. L’Antoni treballava molt per a ell i en Marguí l’animà a
muntar la serralleria i li feu un préstec.
Això era l’any 1950.
El taller donà feina a molts homes d’en Bas,
en Pere de can Ton, en Joan de la Cooperativa, en Joan de can Portils, en Francesc
Mayola, àlies en Xicu de ca la Fustera, en
Factura de la Serralleria.
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...més endavant
van comprar la
casa de la
carretera, la que
tots coneixem per
can Caiant.

l cap de 2 o 3 anys tornà a en Bas i muntà
un taller de bicicletes, on hi havia el Sindicat. A prop hi havia la Cooperativa, que era
una taverna on se servia i venia vi i allà va
ser on es va enamorar de qui fou la seva
dona, l’Annita Urgell, que era filla dels qui
regentaven l’establiment, en Jaume Urgell,
en Met de la Cooperativa i la seva dona, la
Maria Gelis. En casar-se van anar a viure a
ca l’Emília, i allà nasqué la seva filla
Carme. I més endavant van comprar la casa
de la carretera, la que tots coneixem per
can Caiant. Allà va ser on va muntar el
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La serralleria de can Caiant

....A l’Antoni se’l
recorda per ser un
home molt de la
broma...

Joan Bonfill dels Hostalets, àlies en Tuto.
Feien baranes, portes, balcons... i van arribar a tenir molts clients. Van començar fent
balcons de forja, però sortien molt cars i
més endavant els van començar a fer amb
premsa i motllo.
L’any 1955 l’Antoni va fer una màquina de
batre per encàrrec d’en Pipaire, gràcies a
l’experiència que havia agafat treballant a
la casa Batlle. Fins i tot van muntar un
cobert a la baixada de l’actual carrer
Ample, darrere can Caiant, per a poder-la
construir.
A can Caiant mateix, hi va haver altres
negocis simultanis a la serralleria. L’Annita
hi va fer de modista durant un temps. I el
seu cunyat Quel hi muntà un taller de bicicletes. En aquest mateix local, més endavant, la Carme Estartús, filla de l’Antoni, hi
muntà la seva perruqueria l’any 1970, i avui
encara és oberta.
A l’Antoni se’l recorda per ser un home molt
de la broma i també per tenir interès a parlar correctament el català. Els qui el conei-

xien recorden la seva típica frase: “M’ho
havessis dit, ho havés fet o no ho havés
fet”. També li deien en “baballa”, ja que ell
pronunciava així aquesta paraula en lloc de
dir-ne “babaia”.

L’Antoni i la seva dona als anys cinquanta.
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...recorden la seva
típica frase“M’ho
havessis dit, ho
havés fet o no ho
havés fet”.
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La màquina de batre de can Pipaire a la plaça d'en Bas.

...es va comprar un
cotxe gran de color
negre i el feia
servir de taxi...

...tots els
treballadors deien:
“Posa les hores
que et falten a la
màquina de can
Pipaire, no vindrà
pas d’una”.

Quan van començar a haver-hi cotxes, se’n
va comprar un de gran de color negre i el
feia servir de taxi, però al cap d’un temps
se’l vengué.
A can Caiant, per la festa Major d’en Bas, l’Antoni guardava les bicicletes de la gent que
venia de fora i els feia pagar una pesseta.
La serralleria va continuar oberta fins a la
jubilació de l’Antoni. Llavors van tancar, ja
que no hi havia ningú que seguís el negoci.
En Josep Martí, de can Lil, durant les vacances d’estiu treballava a can Caiant.
Treballava amb en Llagostera, que va muntar un taller a Olot, en Pere de can Ton, en
Xicu de ca la Fustera i en Joan de can Guidic
àlies l’Oscus.
Ens ha explicat unes quantes anècdotes
divertides d’aquella època a la serralleria.
ANÈCDOTES
• Un dels estius van treballar com tots en la
màquina de batre de can Pipaire. Era la
segona que els feien a la serralleria de can
Caiant, molt semblant a la primera però
amb algunes millores. Aquesta màquina
els devia sortir una mica cara a la família
de can Pipaire, ja que segons explica en
Martí, quan al final del dia s’havien d’anotar les hores i no es tenia gaire clar què
havien fet, tots els treballadors deien:
“Posa les hores que et falten a la màquina
de can Pipaire, no vindrà pas d’una”.

• Un altre dels estius se’l va passar tallant
barres de ferro rodones per fer una
barana. Al taller feien la barana de la sala
de ball de la Indústria d’Olot, la “Sociedad Recreativa Industria y Comercio”. Els
o les que hi anàveu a ballar pels anys 60,
encara deveu recordar aquesta barana, hi
va estar fins que la Indústria es va convertir en “l’Envelat del Follet” i més tard
en el ”Pai-Pai”.
• Una altra anècdota que en Martí recorda és
que un dia, a la central de telèfon de can
Xicu es van equivocar, i algú, pensant que
parlava amb la centraleta, va acabar trucant
sense voler a can Caiant demanant per la
Montserrat de cal Bord. Com que ell era l’aprenent, volien que l’anés a buscar a casa
seva, però ell no volia, finalment hi va haver
d’anar perquè la resta de treballadors s’enfadaven, volien que la Montserrat anés al
taller, ja que era una de les noies més guapes del poble.
• També recorda algunes de les frases que
deia en Ton Estartús: “Vessis dit, véssim
fet o no véssim fet”
• Si en Ton Estartús et trobava, et preguntava: “Josep, has dinat avui?” Si la resposta era “No”, responia: “Ara que et
volia convidar a cafè!” I si la resposta era
“Sí”, contestava: “Ara que et volia convidar al vermut!”.
Laia Martí
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La Carme Estartús al balcó de can Caiant, on es pot observar la barana feta a la serralleria.
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El personatge: EN JAUME MAYOLA
En Jaume Mayola i Gil va néixer al carrer Major de Gràcia
de Barcelona l’any 1932. La seva mare morí de part en néixer ell. El pare es casà en segones núpcies amb la Vicenta,
que era aragonesa, amb qui va tenir un altre fill. Van continuar vivint a Barcelona fins que en Jaume va haver de ser
operat d’una pleura quan tenia set anys. Llavors el metge
els recomanà un canvi d’aires. I com que el pare era fill de
Riudaura, van anar a viure a la Garrotxa i es van instal·lar
a en Bas tots quatre: en Jaume, el seu germà, el seu pare
i la seva segona esposa, la Vicenta.
En Jaume Mayola amb els seus trofeus del ciclisme.

Quins records té de Barcelona?
Recordo que per la guerra jo estava a dalt,
a Gràcia, i sentia les bombes a baix, al port.

...el meu pare va
muntar una
fusteria. Jo anava a
escola a l’estudi
de dalt, amb les
monges...

On es van instal·lar quan van arribar a en
Bas?
Vam arribar a en Bas quan jo tenia 8 anys i
vam anar a viure a can Setze, on el meu
pare va muntar una fusteria. Jo anava a
escola a l’estudi de dalt, amb les monges, i
també amb el senyor Enric. I llavors vaig
anar a l’estudi de baix, amb el senyor Tornabell.
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...la Vicenta tenia
una petita botiga
al costat de can
Roca, on venia
caramels,
cacauets...

8

Però quan jo tenia 14 anys el pare va morir
d’apendicitis. El senyor Torró no ho va diagnosticar i va passar massa temps abans no
el varen portar a l’hospital. Llavors vam
quedar la Vicenta, el meu germà Xicu i jo.
I on van anar llavors?
Vam anar a Barcelona altra vegada, a un pis
amb les germanes de la Vicenta. Hi vam
estar un any i, durant aquell temps, vaig fer
de fuster en un taller gran del carrer Congost. I els caps de setmana feia de repartidor de llet amb el meu germà. Però vam
marxar de Barcelona perquè no ens aveníem amb les germanes de la meva
madrastra i vam tornar a en Bas tots tres.
Vivíem a davant de can Perafel i jo vaig anar
a treballar de fuster a Olot, a can Besora.
A en Bas, la Vicenta tenia una petita botiga
al costat de can Roca, on venia caramels,
cacauets... també hi havia venut peix i fins i
tot gelats, que els fèiem nosaltres i recordo
que per fer-los anàvem a buscar el gel al
tren. El meu germà i jo l’ajudàvem. El peix
el comprava a Olot i el portava a en Bas
amb el tren. També feia de venedora ambulant i anava amb la taula a Sant Quintí, al
Cine, al Casino i a molts altres llocs a vendre llaminadures.
Com es desplaçava per anar a Olot a treballar?
Durant 10 anys hi vaig anar en bici. Després
vaig anar-hi amb la Teisa durant 4 o 5 anys.
I finalment vaig tenir cotxe. Vaig tenir la
sort de guanyar 150.000 pessetes a la Loteria. Amb aquests diners em vaig poder

D’esquerra a dreta la Vicenta, en Xicu, en Josep i en Jaume

perquè hi anàvem en bicicleta! I per la festa
d’en Bas recordo que venien orquestres de
primera!
En Jaume, al centre, a la dreta, l’Emili de can Let, i a l’esquerra, l’Eduard de Can Pita, era l’any 1952.

...A can Besora
guanyava 35
pessetes a la
setmana, i en
cobrava 3 per les
hores extres.

treure el carnet i comprar-me un SEAT 850 i
encara me’n van sobrar. A can Besora guanyava 35 pessetes a la setmana, i en
cobrava 3 per les hores extres. Hi vaig treballar fins que em vaig jubilar, sempre allà
mateix, al carrer Sant Ferriol.
Expliqui’ns què feien el jovent d’en Bas
per divertir-se.
Anàvem a Olot a ballar. Tots els de pagès
anàvem a la Indústria, en canvi els d’Olot
anaven a l’Ideal. De la Indústria en dèiem la
“Filatura” i hi anàvem en bicicleta. Deixàvem totes les bicicletes a la gasolinera del
“parque”. N’hi havia 100 o 200!
També anàvem a festes majors de per aquí
a la vora. Però no podíem anar gaire lluny

Segur que té unes quantes anècdotes per
explicar d’aquella època!
Recordo que en Pere de can Solà es va comprar una Rubia i llavors per anar a ballar a
la Indústria, hi anàvem tota la colla dins la
Rubia. Érem 9 o 10, tants com n’hi cabíem!
Quina era la seva colla d’amics de joventut
a en Bas?
En Pep de can Llens, en Mon de can Verdaguer, en Pere de can Solà i en Milio de can
Let.
On va conèixer la seva dona?
La meva dona era la Maria Solanich. Era
d’aquí a en Bas, del Rost, i la vaig conèixer
al Casino. Ens vam casar l’any 1959, jo tenia
27 o 28 anys i vam anar a viure al Rost amb
els pares d’ella. De viatge de nuvis vam

En Jaume, al futbol és el segon per la dreta.
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...Tots els de
pagès anàvem a la
Indústria, en canvi
els d’Olot anaven
a l’Ideal.
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El personatge: EN JAUME MAYOLA

Vaig anar també 4 o 5 anys a fer la Lletissonada, però arribava rebentat, i llavors vaig
anar a ajudar als controls.

...Els meus dos
fills, en Josep i en
Xevi, també van
néixer al Rost...

En Jaume i la Maria amb els seus fills, en Xavi i en Josep.

anar a Manresa i Terrassa i cap a casa! Els
meus dos fills, en Josep i en Xevi, també
van néixer al Rost, on vam viure fins que
van fer les cases barates, ara fa uns 50
anys. En Josep va néixer l’any 1962 i en Xevi
el 1968.

...Vaig estar molts
anys a la fusta del
futbol...

Parli’ns de les seves aficions i de les entitats d’en Bas on vostè ha participat.
Vaig estar molts anys a la fusta del futbol.
De presidents hi va haver el senyor Torró,
en Tista, en Badosa...
També vaig formar part del Club Ciclista
Bas des que es va fundar, juntament amb
en Cuenca i en Jaume de la Rovira. Més
endavant va venir també el ferrer de Plaça.
Recordo que el primer president va ser en
Pipaire.

A què es dedica des que es va jubilar?
Fa 25 anys que em vaig jubilar i en fa 23
que es va morir la meva dona. Llavors,
anant a ballar, vaig conèixer una senyora
que es deia Berta i va ser la meva parella.
Anàvem a ballar, anàvem junts de vacances
amb l’Imserso... a Benidorm ja hi hem estat
5 o 6 vegades! La Berta va morir ara fa 3 o
4 anys. Durant un temps he anat al bar dels
avis, però vaig deixar d’anar-hi perquè no hi
sento. Ara, quan tornin a obrir, hi tornaré a
anar.
Laia Martí

RECOMANI’NS
UN COLOR: El verd.
UNA CANÇÓ: Les d’en Jorge Negrete.
UNA PEL·LÍCULA: Lo que el viento se
llevó.
UN LLIBRE: No n’he llegit mai cap. No tinc
pas temps.
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: Un, dos,
tres.
UN MOMENT INOBLIDABLE: Quan em
vaig casar.
UN LLOC PER VIURE: En Bas.
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...També vaig
formar part del
Club Ciclista Bas
des que es va
fundar,...
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D’esquerra a dreta: Miquel Cros, Cristina Mayola, en Jaume, en Xevi Mayola, la nena, Josep Mayola, Angelina Solanich.
Assegudes: Teresa Morente, davant: Maria Solanich.

Protocol per a l’organització de proves esportives FEEC
amb les mesures de prevenció de la COVID 19
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Protocol per a les activitats d’excursionisme amb les mesures
de prevenció de la COVID 19
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La cultura de l’aigua a la Vall d’en Bas
Un projecte de recerca per a catalogar el patrimoni de l’aigua a la Vall
Pocs imaginàvem que, quan vam iniciar el projecte de recerca la primavera-estiu del 2017, tindríem
a les mans tanta informació al voltant de la Molineria, agricultura i pesca, arquitectura i història
dels usos preindustrials entorn el riu Fluvià, o sigui del Patrimoni històric vinculat a les activitats
que requereixen l’ús de l’aigua que podem trobar al terme municipal de la Vall d’en Bas.

L
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...En el primer any
es va pentinar i
geolocalitzar les
estructures, els
molins i els
equipaments
complementaris a
la zona dels
Hostalets i de Sant
Esteve d’en Bas...

12

a idea va sorgir del PEHOC, el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, entitat que ha
col·laborat en alguns actes i activitats amb
can Trona, el GECA i l’Ajuntament, sempre
amb bons resultats. En aquella ocasió es va
proposar a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas
alguns projectes de recerca etnològica i patrimonial, acollits a uns ajuts impulsats des de
l’Institut Ramon Muntaner, organisme autònom vinculat al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Va ser, finalment, la
tossuderia de l’alcalde, en Lluís Amat, que va
decantar la tipologia del projecte: es tractava
d’inventariar el patrimoni al voltant dels usos
de l’aigua.
En aquells moments no quedava gaire clar
quins eren els termes ni els límits de la
recerca. Calia definir bé què es pretenia aconseguir i calia un equip de treball. D’entrada ja
es va tenir clar que havia de ser no gaire nombrós; amb algú que conegués el territori i que
estigués vinculat a can Trona, que també es va
incorporar al projecte; algun expert en els
segles XVI i XVII i en el món dels molins, ja
que semblava que aquest àmbit cronològic
era el dominant i aquesta era la tipologia
patrimonial més representativa a la Vall; algú
que actués de pont entre l’equip i el PEHOC i,
finalment, algun estudiant universitari compromès que pogués aportar una visió més
fresca i dinàmica a l’estudi. Així va ser com en
Joan Pujolriu, Menguis, (gran excursionista i
coneixedor del territori), en Xavier Collell
(museòleg, historiador i director de can Trona
en el moment de la realització del projecte),
en Xavier Solà (historiador i autor de diversos
estudis sobre molineria a la zona del riu Brugent), en Jesús Gutiérrez (historiador, i president del PEHOC en el període de realització
del projecte), en Jaume Borràs (estudiant d’Economia) i l’Arnau Brosa (estudiant d’arqueologia) vam constituir el grup de recerca. El pla
temporal de treball de camp previst era d’un
any prorrogable. Finalment, han estat tres,
concentrats especialment als estius.

Bassa del Molí del Perer, situat en la zona de pendent de
la Vall, prop dels Hostalets. De mitjana dimensió, aprofita
la força dels baixants naturals que canalitzen les aigües
de les muntanyes properes, per aquesta raó no necessita
incrementar la pressió amb una gran bassa.

En el primer any es va pentinar i geolocalitzar
les estructures, els molins i els equipaments
complementaris a la zona dels Hostalets i de
Sant Esteve d’en Bas, identificant fins a set
molins a l’àrea del Racó del Grau (la majoria
en mal estat i molt afectats pels aiguats del
1940), tres als Hostalets (on es troba el que
està en un millor estat, el Molí del Perer) i tres
més a Sant Esteve (on hi ha l’únic que ha funcionat sempre gràcies a la força elèctrica, el
Molí del Sindicat); en el segon any es va fer el
mateix a la zona de Joanetes, on s’han identificat set (alguns en molt bon estat) i tres més
a la zona de Falgars i, el tercer any, amb el
buidatge a la zona de Sant Privat, on s’han
localitzat fins a set molins més, alguns en bon
estat i d’altres molt transformats. També cal
destacar un molí (el de la Tria) a la Pinya.
S’ha treballat, doncs, sobre un total de 90,2
km de terme municipal. Es partia de la percepció de l’existència d’una dotzena de
molins coneguts. El resultat ha estat la catalogació de trenta-un molins, alguns d’ells en un
estat lamentable, ruïnós o molt deixats i abandonats; d’altres molt transformats i de difícil
reconeixement, adaptats com a segones
residències o amb habilitació dels espais per
a altres usos i amb algunes excepcions, en un

... l’aparició d’un
model econòmic
capitalista més
eficient i rendible
que obliga a
desaparèixer el
model d’economia
tradicional...

Caixa de les Moles, forat i farinera del Molí del Perer. Dins
la caixa hi ha la mola sobirana (és la que gira, ja que està
unida a l’arbre del rodet) i la mola sotana. A través del
forat surt la farina que cau directament a la farinera. Es
manté en molt bon estat tot el conjunt i encara es pot fer
funcionar amb una certa normalitat.

Cub del Molí Nou, al Racó del Grau. El cub és el punt on es
concentra tota la pressió de l’aigua acumulada a la bassa
per tal d’obtenir l’energia necessària per a moure el rodet.
Aquest és un dels més ben treballats i de proporcions
superiors.

PUIGSACALM 146

...Què explica la
seva decadència?
Costa nomenar
només un sol
factor...

estat francament bo i de fàcil recuperació si es
volgués tornar-los al seu estat original.
Gràcies al mestratge de l’historiador Xevi
Solà, director científic de l’estudi, s’ha aconseguit situar en les diferents èpoques i etapes
(hi ha molins datats a partir del segle XIII)
l’activitat, a voltes frenètica, d’aquests molins
que ja a mitjans del segle XIX eren la concentració més alta de les comarques gironines.
Molts d’ells amb una activitat familiar i
domèstica (moldre gra per a farina o farro i
blat de moro per al bestiar) o oberts a altres
pagesos que molien la seva producció a canvi
d’una part del producte.
Cal, a més, diferenciar les diferents tipologies dels molins catalogats. No és el mateix
el tipus de construcció dels molins situats a
les zones més altes de la Vall (on el relleu és
més accidentat i l’aigua dels torrents i rieres
baixa amb molta força) que requereixen basses més petites per a concentrar la potència
(com el Molí de la Famada o el del Perer), que
el tipus de construcció dels molins de la
plana, que en alguns casos reutilitzen l’aigua
d’un a un altre i que necessiten grans basses
per a multiplicar la potència i aconseguir la
força necessària (potser la bassa més espectacular, per les seves dimensions, sigui la del
Molí de Massegur).
Finalment: Què explica la seva decadència?
Costa nomenar només un sol factor. Podem dir
que l’immens esforç humà i de manteniment
que requereixen (neteja dels recs, les basses,
les reparacions, les substitucions de materials) va fer que, a partir d’un moment determinat (a inicis dels anys seixanta del segle
passat), deixessin de funcionar; també l’aparició dels motors elèctrics i la creixent demanda
d’electricitat, que faran que alguns d’aquells
molins es transformin en petites centrals
hidroelèctriques per a subministrar llum als
carrers d’algunes poblacions (el cas del Molí
d’en Valentí n’és un exemple, ja que va produir
l’electricitat per il·luminar Sant Privat fins que
no es va estendre la xarxa general); la competència dels molins i les farineres industrials, com ara la creació de la Cooperativa de
la Vall que qüestiona el treball individual tradicional i l’aparició d’un model econòmic capitalista més eficient i rendible que obliga a
desaparèixer el model d’economia tradicional
que havia generat tot aquest patrimoni preindustrial.
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...Encara, però, hi
som a temps
d’evitar que es
perdi totalment
aquest testimoni
dels temps
passats...

Bassa del Molí Massegur, a Sant Privat. En ser un molí situat a la zona plana, la bassa ha de ser de grans dimensions. En
aquest cas, la més gran de totes les que hem pogut catalogar, ja que supera els cent metres de llargada per uns deu
metres d’amplada.

Encara, però, hi som a temps d’evitar que es
perdi totalment aquest testimoni dels temps
passats, que forma part, absolutament, del
paisatge cultural i històric de la Vall, el municipi gironí amb més molins coneguts. Preservar aquest llegat ens obliga a tenir-ne coneixement i aquesta és la nostra modesta aportació. Una altra seria dissenyar un pla que permetés rendibilitzar algunes de les actuacions
que s’han de fer, com, per exemple, realitzar
un mapa interactiu de geolocalització de
cadascun dels molins, dissenyar rutes de visites, amb plafons de contingut explicatiu de
les característiques de cadascun d’ells o pre-
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de visites, amb
plafons de
contingut
explicatiu de les
característiques de
cadascun d’ells...
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L’equip de recerca mesurant la Bassa de la Casica.

veure la possibilitat de realitzar visites guiades a alguns d’ells (els que estan en un millor
estat de conservació). Totes aquestes activitats han d’anar encaminades a permetre als
seus propietaris recuperar algunes de les
inversions necessàries i posar en evidència la
necessitat d’una implicació positiva de les institucions públiques (Ajuntament, Consell
Comarcal, Diputació i Generalitat) en la conservació d’un patrimoni suficientment significatiu i representatiu d’una cultura de supervivència agrícola única a les nostres comarques.

L’equip de recerca

ELS MOLINS I LA SEVA LOCALITZACIÓ

X
455727.1
455751.1
455761.3
455354.3
455099.3
455117.6
454535.8
454302.6
454009.8
453864.2
455329.5
455579.0
453782.0
452918.6
451577.6
451178.6
452439.6
453744.6
452914.6
453058.3
453228.3
453386.3
450839.3
451361.3
451599.9
453588.9
452922.9
451961.8
452566.0
452655.5

Y
4659403.5
4659472.5
4659599.5
4660233.5
4659550.0
4660572.0
4659926.3
4661212.8
4661304.0
4661293.4
4662676.2
4663108.2
4658975.2
4659753.8
4659120.3
4662788.3
4663105.3
4663786.3
4663290.8
4663243.0
4663256.5
4663456.5
4666380.5
4666415.5
4666471.4
4665883.4
4666268.4
4666586.5
4666431.8
4668884.8

ÀREA
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas (el Grau)
Hostalets d'en Bas
Hostalets d'en Bas
Hostalets d'en Bas
Sant Esteve d'en Bas
Sant Esteve d'en Bas
Falgars
Falgars
Falgars
Joanetes
Joanetes
Joanetes
Joanetes
Joanetes
Joanetes
Joanetes
Sant Privat d'en Bas
Sant Privat d'en Bas
Sant Privat d'en Bas
Sant Privat d'en Bas
Sant Privat d'en Bas
Sant Privat d'en Bas
Sant Privat d'en Bas
La Pinya
Sant Esteve d'en Bas
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NOM
Molí de Can Faló
Molí de Can Pinyana
Molí Nou
Molí Vell
Molí de la Cirera
Molí de l'Aubert
Molí de la Llobatera
Molí de la Clapera
Molí del Perer
Molí de Can Perxanes /Reixac
Molí dels Torrons
Molí dels Piquers
Molí de la Coromina
Molí de la Batllia
Molí de la Faja
Molí de la Famada
Molí d'en Noc
Molí d'en Burina
Molí dels Ferrers
Molí d'Esquena
Molí de Can Pet/Can Cabanyes
Molí de les Comes
Molí de Valentí
Molí d'en Pau
Molí d'en Quim
Molí de l'Aubert
Molí de Massegur
Molí de la Rosa
Molí del Tartús
Molí de la Tria
Molí del Sindicat
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La revetlla que oculta la gravetat de la situació

...Tenia moltes
ganes de sortir al
carrer, de córrer un
camí agafada a
una torxa per
encendre un foc,
amb silenci i sense
gralles...
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...Som valents,
d’un petit i gran
país. Som d’arrels
i tradicions.
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M

ig any abans de la nit del 23 de juny es desperta un nou virus. Arriba a fer ressò a tot el
món, hi ha contagis, morts, alertes sanitàries. És un enemic més gran que qualsevol
atac terrorista, hi ha un alt nivell de propagació, tanquen les escoles i s’engrandeixen
els hospitals.
S’endureix un confinament, els geriàtrics
són un malson, i tots tenim por.
Però, com humans valents, ens arremanguem les mànigues, correm, ens protegim i
lluitem esperançats.
Estem en una catàstrofe econòmica global,
poca essència de la diada de Sant Jordi i
dels mandataris, ni en parlo.
Hem de saber conviure amb l’enemic i
apropar-nos a la nova normalitat.
Tenia moltes ganes de sortir al carrer, de
córrer un camí agafada a una torxa per

encendre un foc, amb silenci i sense gralles. Ho comparteixo amb en Blai i el seu
pare, l’Albert, els Rull, i sobretot l’esperit
d’en Menguis. La moto d’en Mataró, estelades i tothom qui ha volgut ser-hi.
La gent ens ho valora, es comporta i encara
que no hi hagi un tall de coca.
Agraeixo aquestes decisions que han pesat
més que els preparatius de les anteriors
revetlles.
Hem celebrat la nit del foc i del solstici
d’estiu, però no ens oblidem del camí per
córrer amb l’enemic perquè ni la flama del
Canigó ha pogut aturar-lo.
Som valents, d’un petit i gran país. Som
d’arrels i tradicions. Som gent de la GECA.
Som d’en Bas.
Gràcies a tots per col·laborar
Maria Fageda Espuña
12 anys

El tres mil de l’estiu. El Perdiguero 3.222 m
El Perdiguero és un d’aquests cims del Pirineu que té nom, que té “cartell”. Quan encara no estava de moda
col·leccionar tres mils i no anàvem amb tanta freqüència al Pirineu Central, era un d’aquests cims que tenies
apuntat com a objectiu i sabies que en un moment o altre l’hauries de fer.
El Perdiguero, des del vessant meridional espanyol, per Aragó, és un objectiu de camí llarg tant si hi vas per
la vall d’Estós, com per Remunye, o per la vall que hi anirem nosaltres, Lliterola, i també és molt llarg si hi
vas pel nord, per França, per Occitània, resseguint la bella i inacabable vall d’Oô.
La primera ascensió documentada al Perdiguero va tenir lloc l’any 1817 pel metge i alpinista alemany Friedrich von Parrot i el seu guia local, Pierre Barrau de Luishon.

E
...El diumenge 2
d’agost, si la
Covid vol, ens
aixecarem negra
nit i anirem 10
minuts en cotxe
abans d’enfilar la
vall de Lliterola...

l primer cap de setmana d’agost, com és
habitual, farem via cap a Benasc on establirem la nostra base de sortida i arribada.
La maleïda Covid-19 ens ha fet dubtar
durant molt temps si seria possible
enguany poder fer aquesta activitat, de fet,
a hores d’ara, principis de juliol, encara no
tenim clar al 100% que sigui possible.
El diumenge 2 d’agost, si la Covid vol, ens
aixecarem negra nit i anirem deu minuts en
cotxe abans d’enfilar la vall de Lliterola en
el punt on el riu del mateix nom travessa la
carretera que va fins a l’Hospital de Benasc.
El riu en aquest punt és molt viu i fa molta
fressa, baixa vigorós i amb molta aigua i
molt esvalotada, si encara no ha clarejat
del tot, fins i tot fa una mica d’angúnia
haver de caminar paral·lel al seu costat
durant una estoneta, intueixes que, amb la
fressa que fa, si caiguessis al seu llit, segurament no te’n sortiries, no serà així, perquè el riu, malgrat que no el vegis, va molt
lluny d’on nosaltres caminem.

El Perdiguero i l'Aniol Gelis per la seva cara nord des del
coll del Portillon.

Ibon blanc de Lliterola, als peus de la cara est del Perdiguero.
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...poc a poc
sortirem del bosc i
ja a plena llum del
dia caminarem en
direcció nord-oest
per una vall
preciosa, verda i
amable...
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Perdiguero des dels ibons de Perramó - Fotografia de: JM Aragonés - Flickr

gant del Cabriolés i més enllà el Bom, el
Malpàs i tota una col·lecció de cims que
s’estén fins a la Val d’Aran.
Una estona dalt d’un cim d’aquesta categoria et fa sentir Pirineista, la combinació de cims esmolats i arrogants, crestes
impossibles, congestes perennes, cares
nord fredes i intrigants i els estanys d’un
blau intensíssim, et fan adonar que no
totes les muntanyes del Pirineu tenen la
mateixa categoria.
Baixarem en direcció nord fins al coll
superior de Lliterola 3.032 m, un dels
passos per passar al vessant nord cap a
l’estratègic refugi del Portillon, el camí
és pedregós i dret, hem de perdre doscents metres de desnivell en poca
estona i cal posar-hi atenció.
Una vegada siguem al coll, podríem
continuar per la cresta de Lliterola i
encadenar uns quants tres mils més,
però també, qui vulgui o potser tots, en
funció de com vagin les forces, podem
baixar cap a l’Ibon Blanc i començar el
retorn.
Si decidim continuar per la cresta, ja per
més bon terreny, encararem cap al nord
per enfilar-nos a la Tuca de Lliterola de
3.080 m, farem aquest altre tres mil amb
poqueta estona i esforç i ràpidament
enfilarem cap al Pic Roio de 3.103 i la
Punta de Lliterola de 3.116 m, cims als
quals també arribarem sense gaire
esforç i anant cap al coll per baixar d’aquesta cresta encara podem fer també
fàcilment l’Agulla de Lliterola de 3.038 m
i llavors ja només ens caldrà baixar pel
coll Inferior de Lliterola cap a l’Ibon
Blanc i anar a buscar la sortida d’aigües
d’aquest blau estany i emprendre el
camí de retorn per on havíem vingut.
Pere Gelis
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A poc a poc sortirem del bosc i ja a plena
llum del dia caminarem en direcció nordoest per una vall preciosa, verda i amable, el camí encara que llarg, sobretot en
aquesta primera part, no és molt dret i el
terra és molt còmode de trepitjar. Anirem
seguint el riu fins que estiguem a prop
de l’Ibonet de Lliterola, aquí el camí, per
guanyar el desnivell de la sortida d’aigües d’aquest petit llac, s’aparta una
mica de l’aigua i comença a guanyar més
desnivell amb ganes. Al cap d’una estoneta més, quan estiguem a les envistes
de la sortida d’aigües de l’Ibon Blanc de
Lliterola, deixarem definitivament,
durant la pujada, la vall de Lliterola i anirem durant una estona cap al sud, per
guanyar el llom sud-est que baixa del
petit cim anomenat Hito E del Perdiguero
de 3.170 m, ara la pujada ja és de categoria d’un tres mil, pedregosa, dreta i
llarga.
Una vegada trepitgem aquest cim, ja
tenim el nostre principal objectiu, el Perdiguero, a prop i ja haurem fet la part
més dura de l’excursió.
Quan siguem dalt del Perdiguero, tindrem una panoràmica de primeríssima
categoria; el massís de les Maladetes
amb l’Aneto i totes les seves crestes i
cims que l’envolten al sud-est, just en la
mateixa carena que el Perdiguero, hi
veiem els cims de la Baca, el Gourgs
Blancs, el Clarabide, l’Adoubert... més
enllà el Posets i els cims de la zona Viadós amb el Bachimala, el tres mil de
l’any passat inclòs, més a l’oest els Culfreda, la Múnia, etc. Un mar de cims i
valls, davant nostre, al nord, als nostres
peus, el llac i refugi del Portillon, la
cresta del Quayrat i el Lezat, l’Espijeoles,
visitat també com a tres mil de l’estiu
l’any 2015, i al nord-est, la muralla intri-
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Camins i viatges de principis del segle XX a les altes valls del Fluvià i el Brugent (I)
Aqui encetem una sèrie d’articles que volen ser un homenatge als pioners de
l’excursionisme que a les acaballes del XIX i començaments del XX, van
documentar les seves excursions i ens van llegar com vivíen els nostres
avantpassats recents i la descripció d’uns camins i paisatges avui
molt canviats.
A través de C. A. Torras, veurem que fa 120 anys, al sud del que
avui és la Garrotxa, el que llavors s’anomenava, la comarca
d’Olot, erem una entitat ben definida i diferent. Per explicarho fàcil, la Garrotxa, sense Olot, llavors era el territori que
anava de Camprodón a Besalú.

E
...Camins molls o
secs, sempre els
animals amunt i
avall a cop de fuet
i xiulet...
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...Avui encetem
una sèrie
d’itineraris i
descripcions de
camins i viatges
de començaments
del segle XX...
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ls excursionistes tresquem per camins i
corriols que abans han trepitjat, caminat, patit
i gaudit moltes altres persones i animals.
Alguns sabem i recordem que per aquells
indrets, abans que les nostres soles, hi han
trepitjat altres soles de goma, de cànem i
també, de tant en tant, botes ferrades de
militars en missió quasi sempre bèl·lica,
però qui més ha contribuït a fressar i enfondir els camins per sempre més són els diferents animals de peu ferrat, fossin bous,
mules, cavalls o burres, carregats amb el
bast i els sarrions. Camins molls o secs,
sempre els animals amunt i avall a cop de
fuet i xiulet.
Els paquetaires, amb el fardell carregat, de
forma enginyosa per poder anar ben de
pressa i fer dues entregues al dia, pujant
pel camí ral en llargues esses i baixant
corrent amb les espardenyes de vetes per
corriols com més drets millor per arribar
abans i tornar a carregar.
També els negociants, que al matí marxaven aviat per arribar d’hora al mercat per
vendre la truja o el vedell, dinar a l’hostal
de vila, un bon platillo de festa major
encara que no ho fos o atipar-se amb una
cassola d’ànec amb peres, tot ben regat
amb vi daurat de l’Empordà i tornar abans
no es fes fosc, que just al capvespre, en
llocs estratègics del camí ral, ja hi havia
apostats els bandolers, aquests, espavilats
com eren, ja sabien pels seus espies a qui
havien d’esperar, qui era que portava en la
bossa unes quantes unces d’or o de plata
de les vendes del bestiar, perquè sovint,
enmig de massa tragos de vi, el masover

havia garlat de massa i a sobre anava tard
per arribar a l’hostal del camí, abans de travessar el Collsacabra.
Avui encetem una sèrie d’itineraris i descripcions de camins i viatges de començaments del segle XX, extrets de la col·lecció
PIRINEU CATALÀ, de Cèsar August Torras,
Barcelona 1851-1923.
C.A. Torras, el 1902, va escriure la Guia itinerari de l’excursionista a Camprodon;
Comarca de Camprodon, vall de Ribes,
valls del Llerca, Vallespir, muntanyes del
Canigó, Conflent, Cerdanya, Ripollés, Alt
Llobregat i vessants superiors de l’esquerra del Fluvia. Aquesta guia era tan
extensa, 644 pàgines, que per a fer-la pràctica, la va haver de dividir en 9 volums.
El VIè volum, de títol, COMARCA D’OLOT,
valls superiors del Fluvià, publicat el 1910,
és el que ens servirà de guia per a
descriure, CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS
DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT.
Però, qui era Cèsar August Torras? C.A.
Torras és un dels pares de l’excursionisme
català, és un dels grans inspiradors de la
filosofia de posar l’excursionisme al servei
del país. Nascut el 1851, en el moment de
més empenta de la Renaixença, aquell
moviment que va ser clau per a la recuperació de la identitat i la llengua catalana i que
va impulsar grans canvis en la ideologia i la
consciència del país durant el segle XIX.
Torras va ser president de diverses entitats
excursionistes, l’Associació Catalanista
d’Excursions Científiques, el Centre Excur-

...el 1851, en el
moment de més
empenta de la
Renaixença, aquell
moviment que va
ser clau per a la
recuperació de la
identitat i la
llengua catalana...

La Calm (La Cau) any 1929.

sionista de Catalunya i l’entitat precursora
de l’actual Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Lliga Excursionista.
Com a president del Centre Excursionista
de Catalunya, inaugura el refugi d’Ull de Ter
l’any 1909.
Col·labora amb Juli Soler Santaló perquè el
1916 el CEC inauguri el refugi de la Renclusa a Benasc.
Contemporani de Mn. Cinto Verdaguer, amb
qui compartia excursions, també de Pom-

peu Fabra, d’Artur Osona i de tants altres
prohoms que a finals del segle XIX i els
primers anys del XX, van impulsar l’excursionisme i la recuperació de la nostra identitat.
La seva ocupació professional fou la d’agent de canvi i borsa.
A cada número de PUIGSACALM trobareu la
descripció, en català prenormatiu, d’un
camí o un viatge, sempre de casa nostra, de
les altes valls del Fluvià i el Brugent.
Començarem per un itinerari curtet i serà

Els masovers de la Baga, a comecament del segle XX.
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...A cada número
de Puigsacalm
trobareu la
descripció, en
català
prenormatiu,
d’un camí o un
viatge...
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Camins i viatges de principis del segle XX a les altes valls del Fluvià i el Brugent (I)

La casa de Peralta, a prop del coll de Morro de Bou, a començament del segle XX, avui enrunada.

...Contemporani de
Mn. Cinto
Verdaguer, amb
qui compartia
excursions, també
de Pompeu Fabra,
d’Artur Osona...

precisament un dels que enllaçava aquestes dues valls, aquests dos rius, és l’itinerari 47 de l’esmentada guia i té per títol:
De Sant Esteve d’en Bas a Sant Feliu de
Pallerols per coll de Morro de Bou (sic)
Abans d’entrar en l’itinerari, intentaré
aclarir els dubtes sobre topònims que amb
el temps transcorregut puguin haver canviat de denominació o ens siguin desconeguts i també intentaré explicar, si és
possible saber per on passaven els camins
llavors, ja que molts trams o camins
sencers, segurament hauran canviat a
desaparegut.

En aquest, ja ens trobem amb un topònim
actualment totalment en desús, coll de
Morro de Bou. Llegint l’itinerari deduïm
que és l’actual coll de la Baga, del Ventós o
de Terrús, un coll del qual coneixíem tres
noms i en surt un quart que en l’actualitat
ningú esmenta mai.
Els altres tres són d’aplicació lògica, la
Baga, el Ventós i Terrús són tres cases que
hi ha a la zona, però aquest de Morro de
Bou és molt interessant i deu tenir algun
significat probablement lligat amb l’orografia de l’entorn, avui amb tants arbres
arreu, no sabem veure aquest perfil o significat, de totes maneres, si aquest, com
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...Eens trobem
amb un topònim
actualment
totalment en
desús, coll de
Morro de Bou...
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El carrer de Sant Sebastià, a Sant Feliu, a comencaments del segle XX

ITINERARI 49
De Sant Esteve d’en Bas a Sant
Feliu de Pallarols per coll de
Morro de Bou.

...el camí que va
de la Carrera al
coll del Bis quasi
no hi té presència,
tot i que en
l’itinerari que aquí
es descriu hi surt
breument citat.

descobrir els antics camins i reflexionar com
devien ser els viatges fins a començaments del
segle XX. D’aquesta zona sempre havia sentit
dir que el camí que es feia servir per anar d’en
Bas a Sant Feliu era el del coll del Bis. Té tot el
sentit del món, ja que a través d’aquest coll els
dos pobles queden alineats quasi en línia recta
i encara que és una miqueta més alt que altres
de la zona, en ser tan directe, havia de ser l’itinerari preferit dels paquetaires i viatgers, si
anaven sense cavalleria. Però resulta que en la
guia que ens ocupa, el camí que va de la Carrera al coll del Bis quasi no hi té presència, tot
i que en l’itinerari que aquí es descriu hi surt
breument citat.
Pere Gelis

1h 30. Camí de ferradura en no gaire
bon estat.
10 m. Casa de La Cau.
Se puja per entre la roureda en
direcció a llevant. Bella vista del
poble de Sant Esteve, dominat per
la serra de Marbulenys, y al lluny pel
majestuós macís del Canigó. Bell
domini també de vista sobre la
plana d’en Bas y’ls encinglerats de
Puigsacalm, Llancers, Falgars y’l
Grau.
40 m. Coll de Morro de Bou, 650 m.
d’alt., obert en la serra de Terrus,
entre’ls colls d’Uria y de Bis y entre
les vessants del Fluvià y del Riu Brugent, tributari del Ter; límit entre la
comarca d’Olot y les Guilleries.
Se baixa en vista de la vall de Sant
Feliu o vall d’Hostoles. Hermosos
panorames.

45 m. Se deixa a l’esquerra un
camí que ve de coll de Bis, y ben
prompte altre que va a la casa de
la Baga, la qual queda al dessobre a la dreta. Se baixa seguidament entre bell boscatge.
1 h. Santa Cecilia, petita y senzilla ermita alçada en el sigle
passat, sense cap estil ni gust. La
santa es advocada especialment
pera’l dolor que’s posa en els
peus dels porchs.
1 h. 5. Font del Llopart, prop del
camí. Aquest va més de pla. Can
Llopart queda a la dreta.
1 h. 10. Se troba la carretera en
el k. 34,100, després d’haver
atravessat el riu Brugent per la
palanca de Pallarols.
1 h. 30. Sant Feliu de Pallarols.

Fragment del llibre de Cèsar August Torras dedicat a la comarca d’Olot.
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...Des que vam
fundar el GECA i
sobretot des que
vam inventar-nos
la Lletissonada,
m’apassiona
descobrir els
antics camins i
reflexionar com
devien ser els
viatges...

sembla, és el nom més antic del coll en
qüestió, des del GECA el reivindicarem i
utilitzarem a partir d’ara.
Pel que fa al camí de ferradura d’en Bas a
Sant Feliu, veureu que després del coll de
Morro de Bou, aquest baixava en direcció al
Claperol i després es desviava cap al sud en
direcció a Santa Cecília, avui aquest tram
de camí ha desaparegut, sempre he pensat
que la gent de Peralta i la Calcina havien de
tenir un camí ben fressat i ample per anar
cap a Sant Miquel i Sant Feliu, amb les
pistes i l’embardissament aquests camins
han pràcticament desaparegut.
Des que vam fundar el GECA i sobretot des que
vam inventar-nos la Lletissonada, m’apassiona
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Abans i després del confinament
GECAjovent/mainada

A la Bassa d’Armadans amb en Lluc, en Ferriol, l’altre Lluc i en Martí i en Xevi Juanola.

... El dia 1 de juliol
sumem 122 dies
sense cap sortida
amb el
GECAjovent, doncs
sí, l’última
excursió que vam
fer amb els joves
va ser el diumenge
1 de març...
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...la nostra idea és
engegar de nou a
finals de setembre,
així haurem tingut
temps d’aprendre
com ha plantejat
la seguretat,
davant del virus...
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H

ola mainada, joves i famílies!
Estem en temps d’aturada, però aquesta
vegada no per culpa del fred ni del mal
temps, sinó a causa del temps que ens ha
tocat viure i concretament pel virus que ha
sacsejat la nostra societat. L’odiós coronavirus no ens ha deixat gaudir del que fins
ara teníem i, concretant-ho a nosaltres, no
ens ha permès gaudir de les matinals dels
diumenges a on us portàvem d’excursió,
tant a petits com joves, per aquests cims.
El dia 1 de juliol sumem 122 dies sense cap
sortida amb el GECAjovent, ja que l’última
excursió que vam fer amb els joves va ser el
diumenge 1 de març, quan vam anar-nos-en
a caminar amb raquetes per la zona de Vallter, però encara són més els dies que fa que
no anem d’excursió amb el GECAmainada,
aquí ja són 136 dies, ja que el 16 de febrer
ens en vam anar a les Roques Encantades i
a la Bassa d’Armadans.
Sí que és veritat que, si mirem les fotos, tan
sols comptem quatre joves amb raquetes i
quatre a la ruta de les Roques Encantades,
però nosaltres, els monitors, no patim, ja
que tant una secció com l’altra tenim més
d’una desena de joves i mainada que regularment s’apunten a les sortides. No cal
anar més lluny que en la sortida del cap de
setmana d’esquí, que vam ser un grup de
18 joves i monitors, i en la sortida al volcà
d’Aiguanegre, del 26 de gener, vam ser un
grup de 15 entre les dues seccions. I és clar
que ens agradaria ser molts més, però
entre el futbol, el bàsquet, i la Marboleny,
les famílies fan equilibris per poder portar

la mainada d’excursió, tot i que cada
vegada més veiem que la primera opció és
el GECA i després va la resta.
Aquests dies de confinament hem decidit,
juntament amb la Junta del GECA, que la
secció del GECAmainada i GECAjovent
queda parada fins a finals de setembre. Sí,
és clar que podíem començar a engegar al
juliol, però és el mes que tenim l’acampada
i en això hem preferit anar sobresegurs i
més tractant-se de menors d’edat. Tancar la
mainada de diferents famílies dins d’una
tenda o dins d’un refugi no ho hem vist del
tot clar i hem preferit deixar passar les
vacances d’estiu.
Com dèiem, la nostra idea és engegar de
nou a finals de setembre, així haurem tingut temps d’aprendre com ha plantejat la
seguretat, davant del virus, tant el sistema
escolar, com en altres centres excursionistes que compten amb seccions de joves i
quines són les recomanacions de la FEEC
per a aquelles dates, per així establir les
bases generals perquè puguem anar d’excursió amb la màxima seguretat possible.
Tots els monitors, i estem segurs que mainada, joves i sobretots les famílies, que
sabem que teniu ganes de recuperar algun
diumenge de tranquil·litat, desitgeu que
anem d’excursió, però ara toca així; arrencarem a poc a poc, arrencarem amb pas
ferm i aviat serem allò que érem i estem
segurs que en serem molts és.
Fins llavors, cuideu-vos molt, una abraçada.
Monitors del GECAmainada
i GECAjovent

La darrera sortida amb el GECAjovent, caminada amb raquetes a Vallter.

Foto del GECAjovent on hi ha la Joana, en Roger, en Magí i en Biel, el fotògraf era el monitor Ivan Ricart.
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....sabem que
teniu ganes de
recuperar algun
diumenge de
tranquil·litat,
desitgeu que anem
d’excursió, però
ara toca així;
arrencarem
a poc a poc,...
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11 de setembre 1984
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11 de setembre de 1984
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Puig de Sant Antoni
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El Canigó (1989)
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Socials
30 d’agost
APLEC DE LA LLETISSONADA
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.

Dia 11 de setembre.
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Dinar de l’Aplec Lletissonada de l’any passat.

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.

Els assistents a Aplec Lletissonada de l’any passat.

Per a més informació consulteu la nostra pàgina

www.geca.cat

Nota de secretaria: el local social
romandrà tancat per vacances del 8 de juliol
al 12 d’agost, ambdós inclosos.

Imatges de la Festa Major de l’any passat

Consells de protecció pel COVID-19
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Sortides socials
Dia 27 : Aplec de Sant Quintí
ITINERARI: Sant Quintí, serrat de Fontanils, coll
del Forn, el Barret, Joanetes i Sant Quintí
DURADA: 3.15 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jaume Bagó
SORTIDA: 8.00 hores del matí a l’ermita de
Sant Quintí
Telèfon: 606 651 591 i 696 186 123

juliol

juliol

Dia 19 Puigmal d’Er
ITINERARI: collet de les Barraques, collet dels Lladres, Puigmal d’Er, font de l’Home mort i collet de
les Barraques
DURADA: 6 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Juanola, Joan Pujolriu i Joan Colí.
Telèfon: 606 651 591
SORTIDA: 5.45 hores del local social del GECA i
6.00 hores de l’aparcament del Consum

juliol
setembre

Dinar de motxilla en acabar la caminada.

juliol
agost
Dies 1,2 i 3
El 3.000 de l’Estiu. EL PERDIGUERO 3.222m
ITINERARI: Pont del barranc de Lliterola a la carretera A139, Cabana del Forcallo o de Lliterola, Ibonet de Lliterola, Fita est del Perdiguero 3.171m,
PERDIGUERO 3.222m, coll superior de Lliterola,
Ibon Blanc, Ibonet de Lliterola i aparcament de la
carretera A139.
Itinerari alternatiu a partir del coll superior de Lliterola, Tuca de Lliterola 3.080m, Pico Royo
3.103m, Punta de Lliterola 3.116m, Agulla de Lliterola 3.038m, coll inferior de Lliterola, Ibon Blanc,
Ibonet de Lliterola i aparcament de la carretera
A139.
DURADA: 7-8 Hores de marxa efectiva
VOCALS: Pere Gelis (659 535 110) i Josep Juvanteny (679 916 055)
SORTIDA: Per concretar.

t
geca.ca
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agost

setembre

Dia 14: Nocturna al Talló
ITINERARI: vall del Bac, pont de Porreres, Sant
Andreu de Porreres, el Triadú, el Talló, collada de Resclusanys
DURADA: 3.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi Freixa
SORTIDA: 16.30 hores del local social del GECA
16.45 hores de l’aparcament del Consum
17.15 hores de Sant Pau de Segúries
Telèfon: 606 651 591
Al final, hi haurà sopar fet pels cuiners del GECA. Cal
apuntar-se abans.

setembre
ITINERARI: Embassada de Sallente, canal de
Pigolo, collada d’Entremonts, Montsent de Pallars
(2.883 m), Montorroio (2.862), collada de Coma
d’Espòs, estany Gento i embassada de Sallente
DURADA: 7.15 hores de marxa efectiva
VOCALS: David Ortiz
Se sortirà el diumenge dia 13 de l’embassada de
Sallente a les 7 del matí.
Estem gestionant allotjament a la Vall Fosca. Qui
hi estigui interessat que es posi en contacte.
TELÈFON: 699 335 821 vespres i 606 651 591
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Dia 12 i 13 - Sortida al Pallars Jussà- Vall
Fosca
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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

PERRUQUERIA

MIRALL’S
GLÒRIA
CANALS

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

972 690 247
972 690 255 (part)

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

CUINA
VOLCÀNICA
DES DE 1994

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES
c/ de Vic, 18 - 17177 Els Hostalets d’en Bas (la Garrotxa, Girona)
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)

Tel. 972 69 00 06
e-mail: hostalet@garrotxahostalatge.cat
www.restauranthostalet.com

fm@ferranmaso.com • www.ferranmaso.com
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

Carrer d'Olot, 21
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
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C/ Vic, 10
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Anàlisi / Disseny de Soft
SERVEIS INFORMÀTICS

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

Horari festius 8,30 h a 14 h

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

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
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C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59
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C/ Pare Lluís Rodés, 13 - Te. 972 87 72 73
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

e-mail: font@base.net
www.fontesports.com

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
EMBOTITS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Centre de fisioteràpia

ESTEVERIERA
CARNS I EMBOTITS

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

ECORIERA S.L. I T. 972 690 168 I www.ecoriera.com
Ctra. de Vic, s/n. 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)

Xavier Riera

972 69 11 47 - Ctra. dels Martins, 24
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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info@rieraracing.com
www.rieraracing.com
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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
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RAMON BARCONS SL
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Construcció-Rehabilitació

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 !
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Allotjaments

Colomer
i Cullell
Allotjaments Colomer Cullell - Tel. M. 689 514 364
Mas Colomer - 17176 Sant Esteve d’en Bas
www.allotjamentsrurals.com - info@allotjamentsrurals.com

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

Carrer Joan Maragall, 9
Tel. 972 69 10 58
17176 - SANT ESTEVE D’EN BAS
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Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com
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