Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:47

Número 148 - Donatiu:3’50 €

Página 1

any XXXVIIè - GENER / FEBRER / MARÇ del 2021
OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS:
ELECTRO-HOGAR

EL PERSONATGE:

ASSUMPCIÓ VERDAGUER

RESUM CONFERÈNCIES:

GUERRES CARLINES

RESUM CONFERÈNCIES:

GUERRA CIVIL

GEL DEL PUIGSACALM

Geca_84

Activitats de les Mum’s

@Geca_84

GECA

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:47

Página 2

SUMARI
3

PÒRTIC
per Sergi Plana Planagumà

4

DES DEL PUIGSACALM ESTANT...
L’ESCOLA DE PÀRVULS
CAMINS BARRATS
per Pere Gelis

5

EL PERSONATGE:
ASSUMPCIÓ VERDAGUER
per Laia Martí

8

CAMINS I VIATGES...
DE SANT ESTEVE D’EN BAS
A FONTPOBRA
per Pere Gelis

Esperant els Reis - Foto: Les Mum’s

Circular Social del Grup Excursionista Cultural
i Alpinista de Sant Esteve d’en Bas
Adherit a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
l’any 1984

Núm. 148 - Any XXXVIIè
gener / febrer / març de 2021

Donatiu: 3,50 €
CONSELL DE REDACCIÓ:
President GECA
Sergi Plana

10

VOCAL REVISTA:
Pere Gelis Torró

12

REDACTORS I COORDINACIÓ:
Sergi Plana
Ramon Puigvert
Joan Pujolriu
Laia Martí
Xevi Collell

EDITA I PUBLICA:

14

16

GECA
17176 Sant Esteve d’en Bas
c/ Sant Josep, 3
www.geca.cat
e-mail: geca@geca.cat

Impressió:
IMPREMTA PAGÈS
C/ Can Planes Paratge s/n - 17160 Anglès
www.impremtapages.com - e-mail: info@impremtapages.com

Maqueta i disseny inicial:
GELIS DISSENYADORS, S.L.
Ctra. Sta. Coloma, 35 - 17800 Olot
www.igelis.com - e-mail: gelis@igelis.com
Dipòsit legal: GI-484/97

Maquetació i disseny:
ROGER - DIGITAL PRESS & PRINT, SLU

El cost del PUIGSACALM per als socis del GECA està
inclòs en la quota social.
El GECA edita i publica PUIGSACALM en edició trimestral.
El Pòrtic de PUIGSACALM expressa i reflecteix l’opinió,
la línia i les inquietuds de l’entitat i el consell de redacció de la revista.
Els escrits, els articles i les opinions expressades a
PUIGSACALM són responsabilitat única i exclusiva dels
seus autors.
El GECA autoritza la reproducció dels articles amb la condició que s’esmenti la procedència de l’autor.

Amb el suport de:

OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS
DE SANT ESTEVE D’EN BAS
ELECTRO-HOGAR
per Laia Martí
EL PAS DE LES GUERRES PER SANT
ESTEVE I LA VALL D’EN BAS
LES GUERRES ENTRE CARLINS
I LIBERALS
per Maties Ramisa Verdaguer

20

GEL DEL PUIGSACALM
per Pere Gelis

22

CAMINS BEN FETS
per Pere Gelis

26

SECCIÓ MUNTANYA
PICA ROJA (2.903 m)
per David Ortiz
SECCIÓ MAINADA/JOVENT
BAIXADA EN BICICLETA A GIRONA
per Un monitor “catxondo”
DES DEL CONFINAMENT
per Maria Fageda

27
28
29

Combat entre carlins i liberals.

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
per Jesús Gutiérrez
ACTIVITATS DE LES MUM’S
per Mum’s

Av. Marignane, 26, baixos - 17600 Figueres
www.roger.es - e-mail: roger@roger.es

J

EL BOLET CARNER, UN BOLET
EN PERILL D’EXTINCIÓ
per Joan Montserrat Reig

18

24

Corriol entre filferros a Reixach

FITXES DE LES SORTIDES
QUART TRIMESTRE DEL 2020
per Joan Teixidor
SOCIALS
SORTIDES SOCIALS

El mas la Clapera, prop dels Hostalets, acull el camp número 5
per a presoners i desertors republicans.

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:47

Página 3

PÒRTIC

tant la paciència dels monitors fins a límits inimaginables, ens pararem al primer bar de carretera que trobem
per fer-hi un gelat.
I arribarà el dia que ens trobarem en els paratges de Sant
Quintí, dinant fesols i botifarra mentre la fem petar fins a
quedar-nos afònics i, per acabar, aixecant la copa de cava
tot brindant perquè els èxits que hem aconseguit segueixin per molts anys.
I arribarà l’11 de Setembre i amb pas ferm pujarem pel
carrer Sant Josep i Sant Esteve fins a la plaça i tot brandant les estelades i captant assistents pujarem fins al
puig de Sant Antoni, ens trencarem el cap tot descobrint
com l’any passat vam poder lligar l’estelada al pal major
i, finalment, un cop aixecada la nostra independència
cantarem Els Segadors i junts, unes 120 persones pel
cap baix, esmorzarem pa amb tomata i embotit, coca i
xocolata.
I arribarà el dia que ens trobarem a la plaça de Sant Privat, amb dies apagats per la fresca tardor i donarem la
sortida a la 6a VertiKalM, petita com era, que gran que
s’ha fet.
I arribarà el dia que ens podrem trobar a Can Tista per a
decidir quins fets, esdeveniments, notícies i personatges
posem en el nou número del PUIGSACALM i que, per molt
aviat que ho decidim, sempre l’acabem traient tard, sort
n’hi ha de la secretària que ens va empenyent.
I esperem que arribi el dia en què excursionistes, propietaris i ajuntaments comencem a posar els fonaments
per a tenir el catàleg de camins de la Vall d’en Bas.
I arribarà el dia que carregats de 32 kg de pessebre i
amb unes quantes ampolles de beguda, totes de llimonada, i unes caixes de galetes, pujarem al cim i col·locarem el pessebre arrecerat del vent, com si això evités
que els diminuts habitants del naixement passin fred, i
acabarem la diada desitjant el millor pel nou any que
s’acosta tot venent números de la loteria.
Iniciem un nou any, el 2021, i que, sens dubte, aquest ha
de ser el de la recuperació i els meus desitjos per a tots
vosaltres és que puguem recuperar les activitats i sortides que aquest darrer any ens ha privat. Iniciem el 2021
amb la solució a les portes de casa, però sabem que tot i
això costarà molt poder tornar a la normalitat, mentrestant anirem conservant les ganes, fer-les més grans i així
quan puguem sortir, utilitzar-les totes per a tornar a ser el
que érem, el Grup Excursionista Cultural i Alpinista i continuar sent referència a la província. Hem de sortir amb
tantes ganes com els petits que venen a caminar per primera vegada.
Molt bon any a tothom!
Sergi Plana Planagumà
President del GECA
PUIGSACALM 148
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Iniciem nou any, deixem enrere el 2020, el qual no ens
ha permès gaudir dels esdeveniments que any rere any
preparem amb els companys de junta, monitors i voluntaris perquè tots vosaltres pugueu gaudir del territori.
A causa de les restriccions, per evitar la propagació d’aquesta pandèmia, en el GECA hem tingut un any estèril
de muntanya, hem adaptat maneres de fer i, sobretot,
hem aconseguit fer Grup sense agrupar-nos, potser des
d’una manera poc ortodoxa i ajudats per una pantalla,
però, per ara, això és el que hi ha.
Ens trobem encara en moments foscos i acabats de sortir de festes de Nadal. Sembla que, entre els núvols,
apareix un raig de sol en forma de “vacuna”, que tots
sabem que no serà miraculosa, però segur que ens ajudarà.
I arribarà el dia que podrem sortir junts a caminar,
esmorzarem tot fent-la petar i per acabar sortirà la ratafia, la xocolata i el cafè i ens adonarem que tot allò ja
està passat, que toca mirar enllà i que per fer cim tan
sols hem de seguir el camí, estrompassar dificultats i
sempre tenir la vista cap al davant tot controlant què hi
ha al darrere.
I arribarà el dia que ens trobarem en reunions de junta,
a l’últim pis de Can Tista, i que guiats per la veu sensata
de la vicepresidenta, que ens reconduirà constantment,
deixarem les càbales que no ens porten enlloc, per a
centrar-nos en allò que toca per guió i, entre xarrup i
xarrup de ratafia, anirem lligant temes.
I arribarà el dia que asseguts a l’auditori de Can Trona
donarem la benvinguda a ponents i assistents al 2n Bas
Mountain Festival.
I arribarà el dia en què anirem a marcar el recorregut de la
Lletissonada, on riurem a l’hora de col·locar senyals;
farem parada i fonda per esmorzar i tindrem records pels
que en aquella diada de marcatge sempre hi eren. I l’endemà, amb la 41a Lletissonada, tancarà la roda, iniciada
al setembre netejant camins i fonts, amb la millor festa a
l’excursionisme que mai es podrà fer.
I arribaran les reunions de secretaria, que són aquelles
que xerrem tant com treballem.
I arribarà el dia que estarem al pavelló, asseguts, uns
explicant, els altres escoltant com hem de preparar l’avituallament de l’endemà i continuarem amb les explicacions als corredors, en què, com cada any, els donem
el millor consell per encarar la cursa “començar a poc a
poc i després ja anireu veient com aneu”.
I arribarà el dia que, amb els nervis a l’estómac, amb la
cinta a la mà, la cançó Welcome to the jungle i el petard
per despertar els veïns, donarem el tret de sortida de la
6a Cames de Ferro ventant els corredors a fer la seva
millor marca i desitjant que el temps s’aguanti fins...
almenys a les 5 de la tarda.
I arribarà el dia de Sant Joan en què recollirem la flama
a Olot i ens l’endurem, en cursa per la recta de les Preses, aquella que no s’acaba mai, fins a en Bas, per
encendre el foc i renovar-nos cos i ànima.
I arribarà el dia tan desitjat per als joves i mainada, tan
esperat per les famílies i que tanta fòbia ens fa als monitors i ens anirem un cap de setmana al Pirineu dormint
de refugi i l’endemà farem cim, mig adormits però contents, rodejats de rialles i cridòries; i ja de tornada gas-
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Des del Puigsacalm estant...

...No n’estic segur,
però aquest edifici
ha de tenir, any
més any menys,
100 anys, un segle
de servitud a la
comunitat local...

PUIGSACALM 148

...Entenc que els
propietaris no
vulguin que la
gent es passegi
pel seu terme,
d’acord, però
llavors s’ha de
facilitar una
alternativa...
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L’ESCOLA DE PÀRVULS
Dies enrere vaig veure com uns paletes
desmuntaven la coberta de l’avui escola de
pàrvuls d’en Bas, dic avui, perquè, durant
molts anys, va ser escola d’ensenyament
secundari per a nois.
De primer, em va sorpendre que la desmuntessin, però, amb una gran rapidesa i eficiència, per part dels paletes que hi treballàven,
vaig veure que al cap de pocs dies ja la tornavem a muntar. Ara hi han posat cairats de
fusta i teules noves que faran que quedi tal
com era, però tota nova i lluent. Des del meu
punt de vista, un encert municipal, sobretot
un encert per no canviar absolutament res de
la tipologia arquitectònica de l’edifici, un edifici que, si no vaig errat, va construir la Mancomunitat de Catalunya durant el seu pla de
modernització rural del país, allò que en van
dir: CADA POBLE HA DE TENIR UNA CARRETERA, UNA ESCOLA I TELÈFON.
No n’estic segur, però aquest edifici ha de
tenir, any més any menys, 100 anys, un
segle de servitud a la comunitat local. Seria
convenient que les autoritats municipals
esbrinessin exactament de quin any és i ho
celebréssim com cal.
No soc un expert en arquitectura, però no cal
ser-ho per adonar-se que aquest edifici té
unes característiques molt marcades i, malgrat els afegits que ha sofert en forma d’ampliacions al llarg dels anys, continua mantenint unes línies sòbries i molt nobles. Algú
autoritzat en matèria arquitectònica ens hauria d’il·lustrar sobre el seu estil, les característiques constructives i seria molt convenient aprofitar el centenari per explicar-ho.
Aprofitaré per dir que jo anava en aquesta
escola i el mestre, que hi havia llavors,
explicava sovint que els arquitectes que
havien dissenyat l’edifici s’havien equivocat, perquè havien posat el gran finestral a
la cara nord i el cobert a la cara sud. En
aquells moments em va convèncer, però
avui penso que potser era que al mestre de
llavors no li agradaven massa els que anys
abans havien fet construir l’escola.

CAMINS BARRATS
D’un temps cap aquí, cada vegada hi ha
més propietaris que barren el pas als
camins que travessen per les seves finques. En podria exposar una llarga llista. El
que m’ha motivat a escriure sobre aquest
tema és que vaig voler anar a agafar el GR 2
que per les Comelles va cap a Sant Miquel i
vaig voler anar-hi per la carretera que va de
Sant Quintí al Mercadal. Allà vaig trobar un
senyal de prohibit, un altre al trencant del
Mercadal, distants poc més de 300 metres i
després d’aquest, a escassos 50 metres, un
senyal que albergava la senyalització del
GR 2 i també la de prohibit circular-hi!
Entenc que els propietaris no vulguin que

la gent es passegi pel seu terme, d’acord,
però llavors s’ha de facilitar una alternativa, una alternativa còmoda, lògica i transitable, no com la variant que van fer per
pujar a Sant Miquel des dels Hostalets a la
zona de Reixac. Allà ens van menar a un
corriol estret delimitat per una tanca de
filferros que desemboca en un rec feréstec
i dret que en dies de pluja no s’hi pot passar de tan dret i relliscós que és. No, això
no és correcte.
Cal que els excursionistes ens mobilitzem?
Hem de pressionar les autoritats locals o
autonòmiques perquè no hi hagi aquests
abusos? Potser haurem de fer-ho.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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El personatge: l’Assumpció Verdaguer
L’Assumpció Verdaguer i Sau va néixer al carrer Teixeda dels Hostalets el 31 de juliol de 1932. La casa on va néixer en deien a can Tussa,
però actualment en diuen can Font, perquè la feu el seu avi i la casa
on havia nascut ell també s’anomenava can Font.
Els seus pares eren la Carme Sau i en Pere Verdaguer, i van tenir un
altre fill abans que ella, però morí al cap de pocs dies d’haver nascut.

...em van tornar
als Hostalets, i
vivíem en aquesta
mateixa casa on
visc ara, amb la
mare i els avis...

a l’Hospital de Sant Pau. Venia a casa els
dissabtes. I va morir a casa, quan jo tenia
quatre anys i ella en tenia vint-i-quatre. Jo
em vaig quedar amb els avis, l’àvia materna
i l’avi matern, que de fet eren matrimoni!
De la mare me’n recordo molt, però del
pare no.
Mentre va viure el pare, recordo que a casa
teníem bestiar i molta gent en venien a
buscar, sobretot porcs.
Vaig estar als Hostalets fins als onze anys,
on anava a col·legi.

L’Assumpció a l’escola dels Hostalets.

A l’escola dels Hostalets. L’Assumpció és la que està al costat de la mestra.

PUIGSACALM 148

...la meva dida era
de la Pinya, de can
Gaburra, jo vivia
amb ella...

Parli’ns de la seva infantesa als
Hostalets. Quins records en té?
Jo de petita estava a dida, perquè la meva
mare estava molt malalta de tuberculosi. I
com que la meva dida era de la Pinya, de
can Gaburra, jo vivia amb ella. El meu pare
venia a veure’m allà amb bicicleta.
Però quan jo tenia dos anys i el meu pare en
tenia trenta-un, ell va morir. Ell anava damunt
una vaca que estirava un carro per anar a
buscar tronques de blat de moro. Un gos va
espantar la vaca, la qual va fer un mal gest i
ell va caure i se li va trencar una vena del cor.
Això va passar als Hostalets, davant de can
Llonga. De seguida va dir: “Aneu a buscar la
meva dona i el capellà!”. Però quan van arribar ja era mort. Es veu que mentre moria
anava dient: “La nena, la nena, la nena...”.
Ho va dir tres vegades i va morir.
Als tres anys em van tornar als Hostalets, i
vivíem en aquesta mateixa casa on visc ara,
amb la mare i els avis. Però la mare hi era
poc, perquè estava molt sovint a Barcelona,

5

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:48

Página 6

El personatge: l’Assumpció Verdaguer

...A la cabanya, hi
teníem els sants
amagats enmig de
la palla i a la
“cenrera” hi
amagàvem rosaris
i algun Sant Crist...

PUIGSACALM 148

...La meva passió,
des de petita,
sempre ‘ha set’ la
lectura. L’àvia em
renyava perquè
deia que em faria
malbé la vista...
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L’Assumpció, amb les seves amigues de les Vedrunes.
D’esquerra a dreta: Maria Teresa Puigdevall, Assumpció Verdaguer, Lolita Compte i Cristina Calsina.

Té records de la guerra?
No recordo gaire res, ja que jo era molt
petita. Només recordo que a dalt, a casa, hi
dormien soldats i teníem un oncle amagat i
altres familiars de Girona que es refugiaven
de la guerra, que allà era més cruenta.
Recordo que tiraven bombes des de Falgars i que quan passaven els avions
volant baixos, si érem al carrer, ens anàvem a amagar als camps i ens estiràvem a
terra amb un broc a la boca.
Un dia, els soldats rojos varen venir a
casa meva i es varen emportar, del
rebost, la cansalada, el pernil i les llonganisses, i el vi del celler. També varen
fer matar un xai i se’l varen menjar.
A la cabanya, hi teníem els sants amagats
enmig de la palla i a la cenrera hi amagàvem rosaris i algun Sant Crist (alguna
cosa va quedar cremada). Però vàrem
haver de portar un Sagrat Cor a cremar a
la Plaça, perquè no s’haurien cregut que
no en teníem cap.
Un dia, uns veïns del poble ens varen avisar que vindrien a buscar l’avi per tancarlo al mas La Clapera, que feien servir de
presó. Llavors, va estar un temps que s’amagava de dia a la teulada i de nit baixava a dormir per fer-me companyia. Tot i
això, li varen tancar, juntament amb
altres homes i ho va passar molt malament, perquè tenia asma i passaven
molta calor. L’àvia li portava menjar.
També hi havia gitanos tancats i les gitanes passaven pel carrer plorant.
Quan va néixer la meva cosina de ca l’Esteve, com que els capellans estaven tots
amagats, la varen batejar els familiars a
casa seva amb una palangana.

I on va anar als onze anys, quan va
marxar dels Hostalets?
Vaig anar a estudiar a Girona, on estava
interna amb les Vedrunes. Allà hi vaig estudiar cultura general. Fèiem dibuix, labors i
les assignatures bàsiques com la llengua
castellana, geografia, història, religió i
matemàtiques. Però el que més m’agradava era la història sagrada. Me la sabia de
memòria. I també em sabia molts versos de
memòria, que encara ara recordo. No fa
tants anys, encara els recitava quan anàvem a fer sortides amb els malalts.
La meva passió, des de petita, sempre ha
set la lectura. L’àvia em renyava perquè
deia que em faria malbé la vista, però jo
llegia d’amagat, a vegades a dins el llit
amb una lot o mentre vigilava la perola
que bullia al foc a terra. A Girona em
varen enxampar diverses vegades llegint
mentre fèiem classe i a vegades, el dia de
passeig, si tenia una novel·la que m’agradava, feia veure que estava malalta per
quedar-me a llegir. Al final, les monges
varen fer una biblioteca de la nostra
classe i em varen fer ser la “fundadora”.
Al col·legi, m’hi estava sempre, caps de
setmanes i tot. Només un cop al mes me
n’anava a casa uns oncles que vivien a
Girona mateix. Aquests oncles em volien
fer casar amb un seu fill, però jo no ho
volia, havíem pujat junts com germans.
Llavors, als setze anys vaig tornar als
Hostalets perquè l’avi em volia a casa.
Què va fer un cop va tornar als Hostalets?
M’estava a casa amb els avis. Feia les feines de casa, anava al camp a portar el menjar als homes...
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...Vaig
conèixer en Ramon
anant a ballar
a en Bas,
al Casino...

...He llegit tota la
vida fins que m’ha
fallat la vista. Tinc
degeneració
macular....
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Més endavant vaig començar a treballar.
Vaig treballar a ca l’Arturo Simón, a la filatura Rossell d’Olot, a Can Compte (era una
fàbrica de gènere de punt que hi havia prop
del pont de Santa Magdalena i els dissabes
anàvem a comprar a l’Economat, que era
una espècie de supermercat, quan nosaltres
no n’havíem vist mai cap) i a en Bas, a la
Casanova. Però on vaig treballar més temps
va ser a la Filatura Puigdemont d’en Bas, que
hi vaig estar fins que em vaig jubilar.
Com va conèixer el seu marit?
Vaig conèixer en Ramon anant a ballar a en
Bas, al Casino. Així i tot n’hi havia uns quants
que m’anaven al darrere. Però em vaig posar
a festejar amb en Ramon. Quan jo tenia
divuit anys ja ens vam casar. Ell era molt
més gran que jo. Ens portavem nou anys.
Vam fer el casament a la capella de la Dou.
I va venir a buscar-me a casa la rúbia del
Piqués. Vam anar de viatge de nuvis amb el
tren, a Barcelona, on ens vam estar a l’hostal d’un home que era d’en Bas. També vam
anar a Montserrat. Ah! I el primer dia ja ens
vam barallar! Ara fa trenta-tres anys que es
va morir el meu marit.
Van tenir fills?
Sí, en vam tenir tres: l’Albert, la Carme i en
Xevi. L’Albert i la Carme es porten onze
anys! I ara ja tinc cinc netes! I a més jo vaig
apadrinar un nen que també el considero
fill meu. No vivia amb mi, però pagava cada
mes per pujar-lo. Ho vaig fer perquè uns
missioners m’ho van venir a demanar. Quan
el nen va créixer i va arribar a l’espatlla de
la seva mare, em va escriure una carta feta
a mà, on em deia mare i hi havia també una
foto d’ell i la seva mare, i ella també em va
fer un tapete molt maco.
A què es dedica des que es va jubilar?
Durant un temps vaig fer excursions i viatges
a diversos països. Els que més em varen
agradar van ser a Fàtima i a Mendjugorje. I
també anava cada any a Lourdes. Aquest any
ha set el primer que no hi he pogut anar, per
la COVID. I ara ja fa temps que no volto gaire
i m’estic més a casa. Només vaig a fer algun

L’Assumpció i el seu marit, en Ramon; el seu fill Albert i la
seva filla Carme.

vol pel poble, si no fa mal temps. Si no surto,
camino a casa amb una cinta de córrer.
He llegit tota la vida fins que m’ha fallat la
vista. Tinc degeneració macular. Aquests
últims anys he anat provant diferents coses
com el llibre electrònic, que em va anar bé
una temporada, posant la lletra molt gran. I
també vaig comprar un aparell, que venia
d’Israel, que eren unes ulleres amb una
càmera incorporada, que llegia per mi. Ara
escolto audiollibres i música amb un MP3.
Laia Martí

RECOMANI’NS ...................
UN COLOR: El blau
UNA CANÇÓ: Tú eres mi hombre
UN LLIBRE: Genoveva de Brabante
UNA PEL·LÍCULA: Juana de Arco i
també Santa Teresina de l’infant Jesús
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: Els de
cant
UN MOMENT INOBLIDABLE:
Els moments viscuts amb els meus
fills
UN LLOC PER VIURE: Els Hostalets

...........................................
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CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (III)

De Sant Esteve d’en Bas a Fontpobra
Al número 146 de PUIGSACALM vam encetar la 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 Fluvià. 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 S. XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT”.

E
...que aquesta
excursió, d’en Bas
a Fontpobra, sigui
una de les més
recomanables de
la comarca,
m’atreviria a dir
que molt poca
gent ha fet mai tot
aquest itinerari.
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...”la petita y
ronega casa
nomenada can
Xanachs. Quan a
Olot volen
amenaçar o fer por
an alguna criatura
l’espanten dient-li
que la portaran
vuit dies an
aquella casa”.
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n aquesta entrega, sorprèn llegir que
aquesta excursió, d’en Bas a Fontpobra,
sigui una de les més recomanables de la
comarca, m’atreviria a dir que molt poca
gent ha fet mai tot aquest itinerari.
El que canvien les coses en 110 anys. Sí,
perquè la serra de Marboleny estava molt
ben situada com a mirador, i dic estava,
perquè avui, amb la proliferació d’arbres
que colonitzen fins i tot els cingles, en
tota aquesta excursió que quasi sempre
va pel fil de la serra, pràcticament no hi

ha vistes, queden uns pocs punt panoràmics nets d’arbres i allà es gaudeix de
vistes de primer ordre sobre l’alta
Garrotxa, tot el Pirineu Gironí i el Canigó
i també sobre la zona volcànica de la
Garrotxa.
Però, per mi, també té l’al·licient que és
una excursió, que va per la Coma, el Mas
Roig, Llosassos, Marboleny, les pedres
de la Vila, el puig Rodó de les Preses...,
segueix un camí que encara avui pots
resseguir perfectament igual que llavors.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

De Sant Esteve d’en Bas a Fontpobra pels cims de
la serra deMarbulenys, Les Lleixeres y Colltort.
3 h. 45. Interessant excursió de montanya de les més
recomanables de la comarca.
Al peu mateix del poble, y al costat oposat de la
carretera, se pren un camí que s’enlaira tot seguit,
dominant bellament la població y les valls que
l’envolten.
10 m. La Coma, casa de pagés. Se va pujant pel
rampant de la montanya.
20 m. Marroig, altra casa de pagès, que’s deixa a
l’esquerra, continuant ferma la pujada entre bosch.
30 m. S’arriba al caire de l’estrep montanyós derivat de la serra de Marbulenys. Bonich cop de
vista a abdós costats. Va serrejant-se envistes per
una banda de la vall de Sant Esteve, originada en
el coll d’en Bas, y per l’altra de la plana y d’una
fonda y esquerpa sotalada que cau al terme de
Les Preses. Llunyans y hermosos horitzons.
En a cayent de la serra, en l’últim costat y sota’ls
cingles de Marbulenys, s’hi veu ben isolada la
petita y ronega casa nomenada can Xanachs.
Quan a Olot volen amenaçar o fer por an alguna
criatura l’espanten dient-li que la portaran vuit
dies an aquella casa.
40 m. Se deixa’l cim de la serra, torçant dret a la
vessant que mira a Sant Esteve, per un corriol
entre arbres y roques de capritxoses formes.
45 m. Marbulenys, pagesia que dóna nom a la
serra. El corriol va pujant faldejant la montanya y
l’alt turó de Puig Rodon.
1 h. 15. S’arriba sota’l coll o careneta del costat
oriental de Puig Rodon.

En mig quart pot pujar-se al Puig Rodon, 900 m.
d’alt., que es el culminant de la serra de Marbulenys. Té al seu costat, separat per una colladeta,
el puig Bronzé, que gairebé l’iguala en alçaria y
que’s presenta també molt enasprat.
Se domina un magnifich panorama sobre’ls plans
d’en Bas y d’Olot, les valls de Sant Privat y
Ridaura, la de Sa Cot, els turons volcànichs de la
comarca, els cims encinglerats de Ayats, Llancers, Cabrera y Puigsaclam, la faixa de cingles de
Falgars y’l Grau, els penyalars abruptes de Santa
Magdalena del Mont y el seguit de serres y montanyes que s’esgraonen fins al cim de la ratlla
pirenenca, desde’l Cadí al Canigó.
El camí va revoltant els faldars pedregosos de la
serra de Marbulenys, rostos y pregons; matolls
escassos y migrats herbeys trenquen la monotonia de les esbocinades lloses y roquers.
1 h. 35. Collet del Pujant d’en Camps, obert en
la carena espadada y entre la Penya d’en Vidal a
l’E. y’l Puig Rodon a l’O. Queda un xich enlairat
a l’esquerra del camí.
Per aquest mal passant puja un corriol que ve del
Santuari del Corb. (Itin. núm. 46).
Es interessant guanyar la petita alçaria que separa’l collet del camí pera veure l’esvoranch per ont
aquest puja y fruir una bonica vista dels estimballs de la serra de Marbulenys. (...)
Un xich en avall del camí, sota la Penya d’en Vidal,
en la recta pendent, s’obre’l forat de Roca Lladre.
Es una esquerda o fisura entre penyes y grosses
lloses, oberta a ran de terra, d’estret y difícil accès;
no obstant, es molt gran en son interior, aont s’hi
penetra baixant entre rocall. Es en alguns punts
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molt alta de sostre y reb poca o molta llum per altre forat o
escletxa superior, que s’obre en la volta. Poden amagar-s’hi
més de 200 persones. Està molt enrunada. Ab tot, dóna peu
a suposar si seria habitada, en remots temps, l’haver-s’hi
trobat, no fa pas molts anys, a més de restes humans, utensilis y fragments de ceràmica que, baixats de llurs descobridors a les pagesies de Sa Cot, han desaparegut, sense quedar-ne rastre, havent-se perdut malhauradament així
importants testimonis que haurien pogut donar llum a l’investigació y a la ciencia. Es avuy aquesta cova un amagatall
de guilles, gorja-blanchs y gats selvatges, que abunden
encara en aquesta serra, en la qual s’hi troben també molts
cataus de teixons.
1 h. 50. Pujant d’en Vidal (Itin. núm. 46), obert també entre
timbes a l’esquerra y un xich en amunt del camí. Va revoltant aquest tot de pla l’esgabarlat puig del Greny.
2 h. Pas o pujant del Greny, portell espadat obert en la serra
entre timberes y vegetació selvatge arrelada en les roques.
Se redrecen a abdós costats penyalars soberchs guaitant a la
vall de Corb.
Segueix el camí tot de pla y faldejant.
En el sot de la barrancada que s’obre al fons a la dreta hi ha’l
Gorch Negre, en un trau de penya en el clot de la torrentera. Es l’únich lloch d’aquesta aont s’hi troba aigua. Es
molt xich de superficie, encara que’s diu que es molt fondo.
Entranya una tradició molt coneguda en l’encontrada, y es
la de que es tal sa fondaria que, havent-se intentat sondejar-lo, s’hi tirà una corda llarga ab una pedra al cap, y quan
ja era tota al fons l’estiraren desde abaix, sentint-se unes
veus misterioses y confoses que pregonaven que, per corda
que s’hi tirés, may s’arribaria a lo més pregon de l’avech;
fugiren espaordits, a l’oir tant extrany reclam, els que la
corda aguantaven, y l’endemà, a l’apropar-s’hi de nou, trobaren la corda fora, al costat del gorch.
2 h. 10. Collada dels Sayols. Se desprén en aquesta collada
una serra que, tancant pel cantó oposat la pregona sotalada
del Gorch Negre, forma dos brancals, un entre aquesta
última clotada y la de les Cabanyes, y altra entre aquesta y
la de Sant Iscle. (...)
2 h. 30. Collet de Les Lleixeres, entre paoroses timbes.
Magnifich efecte dels penyals y estimbats de Les Lleixeres,
que cauen sobre la vall de Sa Cot. (...)
2 h. 40. Coll de Les Lleixeres, 825 m. d’alt. Com son nom
indica, forma aquest tirat de serra un encinglerat ab relleixos en la penya, obrint-se precipicis esgarrifosos.

Se faldeja’l cim de Sant Joan per la part de mig-jorn, aont
el cayent, si bé dret y pendent, es més practicable; en la part
nord hi té aspres penyals destacats, de pintoresch aspecte.
3 h. Collet del Tirador. Bell efecte de penyals encinglerats.
3 h. 50. Coll de Pedres Llargues, 480 m. d’alt. Ressurten
enfóra aplanades penyes, que’s prolonguen dret al fons, formant acanalats vertiginosos. En la part de mig-jorn la pendent recta està suavisada per bella espessedat de bosch.
De la collada de Pedres Llargues pot escalar-se per grenys
abruptes el cim enasprat de Colltort, ocupat per les ruines
del castell del propi nom, del qual en queden tant sols trocejats murs y restes de fonaments entre les sortides penyes.
Sa especial situació’l faria inexpugnable y de difícil accés. El
seu recinte tenia d’esser molt reduit, donada la poca capacitat de perímetre de que disposa, dins els seus aspres enaspralls. Era un veritable castell roquer.
Ve ja citat en documents històrichs en l’any 1017 y se’n troben d’ell distintes noticies fins al segle XIV. Era feu del
comtat de Besalú, passant després al senyoriu del vescomtat
d’en Bas, més tart a la baronia de Santa Pau y, per fi, als senyors del castell d’Hostoles. Ve citat ab els noms de Castro de
Collo Tortuensi, Collotorto y Colltort.
Pera majors detalls sobre’l passat d’aquest castell pot trobarlos, l’interessat, en les Noticias históricas del Condado de
Besalú, especialment en el volum XV, de l’incansable investigador de documents y erudit historiaire D. Francisco
Montsalvatge. (...)
3 h. 20. Collada de Colltort, 825 m. d’alt. Atravessa’l coll el
camí de Sa Cot a Sant Iscle y Sant Feliu. (Itin. núm. 47.)
Va carenejant-se entre l’espessor de boscuria que s’extén
dret al fons. Belles perspectives de l’hermosa y verda vall de
Sant Iscle de Colltort, que s’obre ample y falaguera, festejada per delitoses arbredes.
3 h. 30. Can Guerra, 840 m. d’alt., en una petita colladeta
emboscada. Fonaments d’un antich edifici arruinat. El seu
nom, junt ab les indicacions que queden d’espessos murs,
pot donar suposicions d’haver sigut alguna construcció o
casa forta relacionada ab el vehí castell.
Va seguint-se’l fil de la serra, atravessant-se bella espessor
de bosch. Terrers volcànichs.
3 h. 35. Deixant el cim de la serra, que’s decanta cap a Pla
d’Ayats, aont hi ha un antich cráter (vegi-s intin. núm. 21),
se baixa per recte viarany envistes de la vall del riu Cer y de
la serra de Finestres. El Pla d’Ayats queda a molt curta distancia.
3 h. 45. La Fontpobra. (Itinerari núm. 21.)
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La gent del Mas Roig davant una pila carbonera. A la dreta una parella visitant. La dona amb faldilla de quadres al centre de la foto, em
sembla que és, és la Maria de Mas Roig, que la meva generació va conèixer perquè de gran va viure al carrer Sant Antoni. Cap a 1945.
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El bolet carner, un bolet en perill d’extinció
Amb aquest article us volem fer partícips per a la conservació del nostre
entorn, en aquest cas d’un habitant del bosc ben peculiar, el bolet carner
o pelutxo. D’aquest n’hi ha un de localitzat en el camí dels Matxos, a prop
del desviament que agafa la directa amunt i fa enfilar, nas a terra, a tots
els corredors de la VertiKalM.
El dia que vaig conèixer en Joan Montserrat, justament en acabar una
petita tertúlia per a TVOlot / En Xarxa, en què donàvem la nostra opinió de
la massificació de molts dels punts emblemàtics de la Vall d’en Bas i especialment en el Puigsacalm, em va explicar la curiositat d’aquest bolet, de
les seves característiques, formes, dels pocs espècimens que hi ha a Catalunya de les condicions per a viure, etc.
Pelutxo de talla mitjana.
Durant la nostra conversa em va sorgir una pregunta. “Joan, és bo o és
dolent que la gent conegui l’existència i on es troba aquest bolet?”. I ell va dir-me: “Rotundament bo” i va continuar amb: “Abans es tendia a amagar allò que volíem protegir, actualment el millor és fer-ne difusió i culturitzar, explicant-ne el què, i així la població pren consciència i respecta molt més allò que és conegut i es tendeix a salvaguardar-ho més; és més, al pelutxo que hi ha a tocar de la VertiKalM, hi vam posar un rètol, després que en alguns anys consecutius es malmetés. En el cartell s’esmenta que el bolet està en estudi, sembla
que de moment el rètol hi ajuda.”
Finalment li vaig demanar si me’n podia fer un article, i no ho va dubtar ni un moment.
Sergi Plana Planagumà

E
...És un bolet
que creix
a la soca d’arbres
centenaris...
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...Tot i ser
comestible,
és un bolet
protegit per la
legislació catalana
i, per tant, no
es pot recollir...
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l bolet carner o pelutxo (Hericium erinaceus)
és un fong molt escàs que només es troba en
els boscos més vells del nostre país. És un
bolet que creix a la soca d’arbres centenaris
i a la vall es pot trobar en alguns sectors
molt concrets on el bosc presenta un estat
de maduresa molt avançat.
El seu hàbitat són els boscos vells, és a dir,
els boscos poc modelats per l’home.
Aquests boscos són l’excepció d’una gestió
secular feta amb la força dels braços de
bosquerols i pagesos. Són molt escassos i
amb una elevada biodiversitat intrínseca.
Són boscos en equilibri i harmonia.

edats dels arbres i la proporció equilibrada
d’arbres morts i en diferents estadis de
descomposició. Això els proporciona la
característica de ser boscos únics, extremadament rars i d’una importància cabdal. És
només en aquest ambient que hi pot créixer
un bolet tan escàs com el pelutxo.
El bolet carner o pelutxo és un gran bolet
de la família de les hidnàcies, amb un diàmetre que pot sobrepassar els 20 cm, format per una massa arrodonida, de ramificacions gruixudes i soldades entre elles,

A escala europea, només el 5% dels boscos
es consideren vells o poc alterats per la intervenció humana i, en la regió mediterrània,
aquesta xifra és encara més reduïda. A Catalunya, només el 0,3% de la superfície arbrada
es considera madura (CREAF, 2011) i no queden boscos verges en tot el territori català.
Tot i que la Garrotxa té la superfície de bosc
més elevada de Catalunya (quasi tres quartes parts són ocupades per bosc), menys
d’un 2,5% de la superfície forestal de la
comarca està ocupada per boscos amb
característiques de boscos primaris.
Aquests tipus de masses forestals són boscos en equilibri entre la distribució de les
Pelutxo en estadi inicial de creixement.
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...A la vall hem vist
exemplars d’uns
tres quilograms
de pes...

...Els boscos
vells,
en equilibri
i harmonia,
són l’herència
que podem
deixar...

cobertes de llargues agulletes, fràgils i
penjants. Tot i ser comestible és un bolet
protegit per la legislació catalana i, per
tant, no es pot recollir.
Aquests bolets fructifiquen a partir del
mes de setembre en algun forat o
esquerda de l’arbre. Si és un bon any pel
que fa al clima, temperat i amb una bona
humitat, el bolet creix ràpidament i assoleix el màxim desenvolupament a finals
d’octubre. A la vall, hem vist exemplars
d’uns tres quilograms de pes.

Amb l’arribada de les primeres glaçades, el
bolet es comença a pansir i durant el mes de
desembre ja queda completament esmicolat.
La supervivència d’aquestes fongs i de moltes altres espècie està condicionada a la
gestió forestal que es du a terme a cada
finca. Però també és importantíssim el nostre comportament en les passejades pel
bosc.
Amb la contribució d’aquest article a la
revista es volen evidenciar uns fets que
s’estan repetint massa sovint i enguany
amb més freqüència, segurament, per
haver-hi una afluència més gran de persones al bosc. Per desconeixement o per
algun altre motiu derivat per la falta de respecte en les passejades pel bosc, és habitual trobar aquesta espècie trencada o malmesa.
Els boscos vells, en equilibri i harmonia,
són l’herència que podem deixar per tal
que les generacions futures puguin disposar dels darrers retalls de boscos primaris.
I no només els arbres formen part del bosc,
sinó que les diferents espècies de fauna i
flora d’aquests boscos són imprescindibles
pels cicles de la seva dinàmica natural. La
desaparició d’alguna d’aquestes espècies
altera de manera irreparable el correcte
funcionament de l’ecosistema forestal.
Joan Montserrat Reig
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Hàbitat natural del bolet carner o pelutxo.
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Electro-Hogar

E
...va agafar afició
per muntar ràdios,
perquè el seu pare
ja en muntava a
través de l’institut
Hispano Radio...
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...van plegar de
can Chispa i van
decidir començar
un nou negoci
junts. Van comprar
un local a en
Bas,...
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n Miquel Masó i el seu soci Josep Colomer
eren els qui regentaven aquest establiment de venda i reparació d’electrodomèstics situat a en Bas, obert l’any 1977.
Ja de ben petit, en Miquel, nascut a can
Serra d’en Bas, va agafar afició per muntar
ràdios, perquè el seu pare ja en muntava a
través de l’institut Hispano Radio, i ell en va
començar a aprendre. De jove va fer tres
cursos relacionats amb aquest món que l’apassionava tant: un de ràdios, un de transistors i un de televisors. Ho va fer a distància a través de Cedecos, un centre d’estudis
americà. Llavors se n’anà a Barcelona a treballar, on va estar tres mesos a la Philips i
set mesos a Iberia Radio. Tornà a la
Garrotxa i anà a treballar a Olot a can Sala
Vilarrasa, on va estar onze anys, i llavors a
can Chispa, arreglant televisors i transistors. Aquí va ser on va conèixer en Josep
Colomer. Tots dos van plegar de can Chispa
i van decidir començar un nou negoci junts.
Van comprar un local a en Bas, dels que l’Ajuntament havia fet juntament amb les
cases barates. Per decidir el nom de l’establiment, ho van fer a palles curtes i palles
llargues, i guanyà el nom que havia triat en
Josep. Així va ser com va néixer ElectroHogar.
En Miquel reparava televisors, transistors i
ràdios i també posava antenes. En Josep

reparava rentadores, neveres i rentavaixelles. També arreglaven i venien planxes i
tota classe d’electrodomèstics. El negoci
rutllava molt bé i van llogar un treballador
que els ajudés, en Josep Mayola. Paral·lelament a l’establiment d’en Bas, també van
obrir un local al carrer Bonaire d’Olot, amb
botiga i servei de reparacions i una noia
que agafava els encàrrecs. A més, tenien el
servei tècnic de Balay.
Al cap de vuit o nou anys, en Josep Colomer
va deixar Electro-Hogar per anar a treballar
a can Puigdemont. En Miquel va continuar
uns quants anys més al local d’en Bas, fins
que l’any 1992 el va tancar per obrir-ne un a
Olot. El motiu va ser que, de tota la feina
que hi havia, només un 10% era a en Bas, i
l’altre 90%, a Olot. La botiga d’Olot es va

Local actual on hi havia la botiga d’Electro-Hogar, avui hi
ha una ofcina d’informàtica que regenta del fill d’en Miquel
Masó.
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...El local del carrer
Bonaire va
continuar obert
tres anys més i el
d’en Bas el va
llogar a la Caixa de
Girona...

...escoltaven junts
Radio España
independiente
estación Pirenaica.
L’escoltaven
tapats amb una
manta...
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anomenar Nova imatge i es trobava a l’avinguda Xile. El local del carrer Bonaire va
continuar obert tres anys més i el d’en Bas
el va llogar a la Caixa de Girona, que establí
allà la seva oficina fins l’any 1998.
El nou local d’Olot va ser un èxit, en aquella
època es venien moltíssims televisors i, a
més, també va agafar l’exclusiva de Rommer i Blaupunkt. Quan en Quel va fer 65
anys, es va jubilar i va traspassar el negoci
a Electrònica Albert.

Al local d’en Bas, després de la Caixa de
Girona, s’hi va establir la Botiga del Pa,
posteriorment es va utilitzar com a
magatzem del Bar d’en Bas, ja que estava
situat just al costat. També hi hagué el
centre d’estètica Quinoa, regentat per la
Gemma Plana i, actualment, hi ha l’empresa d’informàtica d’en Ferran Masó, un
dels fills d’en Miquel.

PASSIÓ PER LA RÀDIO DE BEN PETIT
En Miquel recorda que a les matinades, d’amagat,
quan només tenia onze anys, ell i el seu pare, de set
a vuit del vespre, escoltaven junts Radio España
independiente estación Pirenaica. L’escoltaven
tapats amb una manta perquè ningú no els pogués
sentir, ja que tenien por que els posessin a la presó.
Ningú no sabia on era aquesta emissora. D’entrada,
es pensaven que era als Pirineus, i en Franco la hi
buscava, però aquest nom l’hi van posar perquè
semblés més propera, però, en realitat, anys més
tard es va saber que els programes es feien des de
Rússia, Ufà i Bucarest i el Partit Comunista era qui
pagava els treballadors, que eren comunistes i
republicans que havien marxat per la retirada. L’emissora es creà a instàncies de la Pasionaria i de
Santiago Carrillo. A part, també escoltaven Ràdio
París, la BBC de Londres, Ràdio Xina internacional i
Ràdio Moscou, i de set a vuit del matí escoltaven
Ràdio Cuba Internacional i Ràdio Mèxic.
Laia Martí

Agraïments: Miquel Masó
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EL PAS DE LES GUERRES PER SANT ESTEVE I LA VALL D’EN BAS

Les guerres entre carlins i liberals (s. XIX)
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l segle XIX va ser una època de transformacions profundes de la política, l’economia i
la societat. Es van produir les revolucions
liberals, la revolució industrial i l’inici del
moviment obrer. A més, es van produir
guerres i revolucions, en part a causa del
mateix procés de canvis. Així, el teló de
fons a Espanya fou d’inestabilitat i conflictivitat, de desarticulació de l’Estat i de falta
de consolidació clara d’un projecte dominant. Altres aspectes foren la potència dels
extremismes, l’escàs paper exterior del
país i la mentalitat bel·licosa de la gent.
Tot va començar amb la Guerra del Francès o
de la Independència (1808-1814). Els invasors napoleònics foren expulsats, però la
societat quedà dividida en absolutistes i
liberals. Els primers eren tradicionalistes,
i els segons volien reformes profundes en
tots els àmbits. El rei Ferran VII va abolir la
Constitució de Cadis (liberal) el 1814 i reimplantà l’absolutisme, però els liberals van
recórrer als cops d’estat i al final el monarca
s’inclinà cap als liberals moderats. En morir
el 1833, va deixar el tro a la seva filla Isabel,
tot canviant les lleis de successió perquè
poguessin regnar les dones. Els absolutistes
volien que regnés Carles, el germà de Ferran
("carlistes"), i es van rebel·lar. Va començar
així la primera guerra carlista.

La revolta carlista va tenir èxit sobretot al
nord d’Espanya, entre el País Basc i Catalunya. La seva ideologia es resumeix en tres
paraules: Déu, Pàtria i Rei; a Catalunya i al
País Basc, s’hi afegien els furs. Els carlistes
volien que la religió seguís configurant la vida
de la gent, volien un rei que continués tenint
tots els poders (absolutisme), i una descentralització basada en els antics furs o privilegis de cada regió, sorgits a l’època medieval.
Tot això es contraposava amb la ideologia
liberal, que apostava per un rei amb poders
limitats, una religió sense tanta preponderància, llibertats polítiques i econòmiques,
eleccions i una centralització de l’Estat.
Tot i que darrerament diversos historiadors
subratllaven els factors econòmics i socials
com els més importants per entendre la

insurrecció carlista (crisi, falta de feina,
coacció dels dirigents carlins per reclutar
partidaris), crec que la religió fou el factor
sentimental bàsic per mobilitzar les masses
carlines. També la reivindicació dels furs
sembla important a les regions que n’havien
tingut, com Catalunya i el País Basc.
Els camperols –aleshores majoritaris en la
societat– van formar la base principal del carlisme, així com els sectors baixos i mitjans
del clergat. En canvi, la noblesa, la burgesia,
els treballadors urbans, l’exèrcit, l’aparell de
l’Estat i la cúpula de l’Església foren partidaris dels liberals. Per tant, hi va haver una
certa contraposició entre el camp i la ciutat.
El fet de controlar l’exèrcit regular i l’aparell
de l’Estat explica la victòria dels liberals; els
carlins van quedar confinats a les muntanyes
i a la pràctica d’una guerra de guerrilles.
Els carlins es van aixecar en tres ocasions.
La primera guerra carlista (1833-1840) fou la
més dura i es va lliurar principalment al
nord, tot i que els carlins van arribar a
Madrid en dues ocasions. En el moment
àlgid a Catalunya, els carlistes només van
arribar a tenir 15.000 homes, mentre que els
liberals o “isabelins” disposaven de 28.000
soldats i 50.000 voluntaris. La segona guerra carlista (1846-1849) es lluità sobretot a
Catalunya, on s’anomenà també la Guerra
dels Matiners. Finalment, la tercera guerra

El príncep carlista Alfons i Maria de les Neus de Bragança.
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carlista (1872-1875) es desencadenà arran
del derrocament d’Isabel II el 1868 i la posterior etapa revolucionària que provocà. La
feble monarquia progressista d’Amadeu I i
l’accés al poder dels republicans el 1873
foren el teló de fons d’aquesta nova revolta
absolutista. El retorn al poder dels Borbons
amb Alfons XII el 1875 (Restauració) acabà
amb la insurrecció carlina.
En ser dins la Catalunya interior rural, la
comarca de la Garrotxa i el municipi de
la Vall d’en Bas van patir intensament les
guerres carlistes. Com altres ciutats mitjanes d’aquesta zona, Olot fou bloquejada
pels carlins en la primera i segona guerra, i

Josep Estartús i Aiguabella.

ocupada pels tradicionalistes en la tercera,
amb la qual cosa l’economia de la ciutat i de
la comarca quedà profundament pertorbada. El pas de les partides carlines era
incessant, i les escaramusses i els petits
combats eren continus. El militar carlista
Juan Antonio Guergué va intentar sense èxit
prendre la ciutat l’octubre de 1835.
El 1847, amb la Guerra dels Matiners, Olot
tornava a ser encerclada i la trentena de petites fàbriques de teixits paralitzades. Els carlistes exigien impostos, però la guarnició
liberal i els voluntaris aconseguiren resistir
rere el mur de defensa i l’ajuntament guardà
els papers i els diners a l’Hospici. El 1848 hi
havia dos-cents olotins amb els trabucaires, i
pel març aquests derrotaren el batalló del
general Paredes a prop d’Olot. El 1874 la ciutat va ser ocupada pels tradicionalistes després del combat de la serra del Toix, on van
morir 200 soldats governamentals i altres
1.800 foren fets presoners. El líder carlí
Rafael Tristany jurà els furs a Olot aquell
mateix any.
De la Vall d’en Bas va sorgir un important
dirigent carlista, Josep Estartús i Aiguabella,
nascut a Sant Privat d’en Bas el 1811. D’origen humil, es feu voluntari el 1833 i participà
en tots els aixecaments i les conspiracions
carlistes. Es va haver d’exiliar cinc vegades.
Era molt proper al màxim cap carlí, Ramon
Cabrera. El 1875, derrotat, va acabar reconeixent el rei Alfons XII. Estartús representa
molt bé un tipus humà de l’època, el del cabdill popular nat que s’acostuma a la vida
militar i a la guerra i en fa la seva professió,
tot actuant al voltant dels seus orígens.
Per la Vall d’en Bas van passar també els
joves prínceps carlins Alfons i Maria de les
Neus de Bragança, acabats de casar, en el
recorregut secret que van fer a principis de
1873 per esbrinar la situació real de les partides carlistes a Catalunya i poder així informar-ne Carles VII, germà d’Alfons. I aquí, a
l’Hostal de la Corda, es produí la trobada
d’incògnit entre el general insurrecte Francesc Savalls i el governamental Arsenio
Martínez Campos el 26 de març de 1876 per
posar fi a la tercera carlinada.
Maties Ramisa Verdaguer
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La Guerra Civil espanyola (1936-1939)
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a Guerra Civil espanyola (1936-1939) es viu als
pobles de la Vall d’en Bas amb la liquidació de
les estructures administratives tradicionals i la
creació de noves formes d’organització econòmica i social, canvis en l’estructura de propietat,
la destrucció d’edificis religiosos i arxius parroquials i l’arribada de milers de refugiats i l’ocupació i la repressió política i l’exili posteriors.
Tot seguit analitzarem els detalls.
Organització i gestió municipal.
L’alcalde Joan Bagué
No es pot parlar de la Vall com a unitat. La Vall
agrupa quatre municipis: en Bas (Sant Esteve
d’en Bas); Puigsacalm (nom de Sant Privat); Joanetes, i la Pinya.
El juliol del 1936, els ajuntaments es desfan
superats per la dinàmica dels fets i es constitueixen els Comitès Locals de Milícies a partir del
dia 21 de juliol, organitzats al voltant de les forces majoritàries que, a la Vall, són ERC i el Sindicat Agrícola, amb presència de la CNT i la UGT. Les
seves funcions són organitzar el retorn a l’activitat productiva, controlar les carreteres i l’ordre
públic, cobrar impostos, organitzar la confiscació
de propietats, controlar les entrades i sortides
dels pobles i detenir sospitosos.
A partir del 8 d’octubre del 1936 es dissolen els
comitès i es recuperen els ajuntaments. Es
nomena Joan Bagué, mestre del poble i dirigent
d’ERC, com a alcalde d’en Bas. Serà alcalde fins
a l’abril del 1937. Bagué és l’únic mestre afusellat de la comarca el 1939. Quan acaba la guerra,
Bagué és detingut a Girona. No havia marxat a
l’exili (en aquells moments tenia 52 anys) i és
jutjat sumàriament el 16 de març i afusellat el 28
del mateix mes del 1939. És dels primers afusellats a Girona.

La vida a rereguarda.
Col·lectivitzacions i revolució
Els canvis es concreten a la Vall en diverses
col·lectivitzacions: dues agràries (a en Bas i als
Hostalets), vinculades a sindicats (CNT) i empreses de treball comunitari, bàsicament d’explotació forestal (que depenen de l’Ajuntament). A en
Bas es crea una empresa, el cumu (de comunitari), amb un gran magatzem al mas la Catroca
(incautada) i allà s’organitza tot el treball, l’agrari i el forestal. Les col·lectivitzacions de les
terres es fan sense violència (excepte a la Pinya,
on mor un dels propietaris).
L’arribada de refugiats
Comencen a arribar a la comarca l’agost del
1936. Provenen de Gelsa (Aragó) i Madrid. El
1937, ho fan de Màlaga, Santander, Astúries i el
País Basc. El 1938 són aragonesos i tarragonins
fugint de les batalles del Segre i de l’Ebre. Els
ajuntaments es fan càrrec de la manutenció,
l’estada, l’escolarització i l’assistència sanitària.
Després de la caiguda de Barcelona, el 26 de
gener del 1939 i de Girona, el 4 de febrer, milers
de persones arriben a la comarca pel camí ral i
les Marrades del Grau, camí de la retirada.
El camp d’aviació i el camp de presoners de la
Clapera
El camp d’aviació es construeix la primavera del
1937 al pla de les Preses, entre la carretera i el
riu, d’un quilòmetre de llargada i uns 350-400
metres d’amplada. El mas Verntallat fa de torre
de control i al mas del Pas de la Torre hi ha una
centraleta telefònica. El camp, però, no és operatiu: el nivell freàtic és superficial. Només aterren dos avions (el segon queda clavat pel fang).
Es construeixen quatre refugis dels quals encara
se’n conserven dos, del tipus de trinxera. El personal s’allotja al mas Verntallat i a la Cau i la
Mata (de les Preses). A partir del 1938, els treballs de manteniment van a càrrec dels presoners del camp número 5 situat a la Clapera.
Es tracta d’un gran mas del segle XIX, neoclàssic,
de planta quadrada i grans porxos. Quan esclata
la guerra, el Comitè Local dels Hostalets el converteix en l’escola del poble, però el 1938, el
SIM (Servei d’Intel·ligència Militar) hi instal·la
un camp de presoners desertors de l’exèrcit
republicà i arriba a tenir gairebé 500 reclusos.
Funciona fins al 6 de febrer del 1939.
Víctimes religioses i civils
El primer objectiu de la violència revolucionària
són els polítics de dretes: capellans, exjutges i
exalcaldes. La majoria dels casos són revenges.
Els comitès actuen de forma improvisada i
imprevisible. A Sant Privat, són assassinats quatre capellans originaris del poble; a la Pinya,

Primera pàgina de la causa per rebel·lió militar contra
Joan Bagué, alcalde d’en Bas. Forma part de l’expedient
54145 juntament amb altres set encausats més.
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Refugi antiaeri en forma de L, un dels dos que encara es mantenen (dels quatre que hi havia) al camp d’aviació del pla de
les Preses. Fotografia de l’autor.

moren tres persones; a Joanetes, no hi ha violència contra persones, i a en Bas, tres persones
més. En resum, en els anys de la guerra, hi ha
catorze víctimes dels comitès revolucionaris.
Destrucció del patrimoni civil,
artístic i religiós
Es cremen edificis, retaules, imatges i mobiliari i,
amb especial interès, els arxius parroquials.
Arnau Brossa diu que els atacs són dels dies 24,
25 i 26 de juliol del 1936. En total, a la Vall es
destrueixen cinc esglésies o ermites, sis més són
cremades o mutilades i onze més, saquejades de
mobiliari i/o imatges. Vint-i-dues en total. En
paral·lel, les cases del Prat, la Batllia, la Clapera
i el mas de la Rectoria són espoliades i confiscades, com la Cau i la Dou. Quan acaba la guerra,
es calcula en uns 2.400.000 pessetes, una
autèntica fortuna per l’època.
Ocupació i fi de la guerra.
La repressió franquista immediata
El dia 6-7 de febrer, els franquistes arriben al
Grau d’Olot (camí ral Vic-Olot) i instal·len un
campament prop del Molí Vell, als Hostalets.
Són les tropes de la 82a Divisió del Cos d’Exèr-

cit del Maestrat i de la Legió. Amb l’ocupació s’inicia una maquinària repressiva brutal.
A Sant Privat són condemnats a mort vuit veïns i
cinc ho són a penes de presó. A la Pinya, són
condemnats a mort tres vilatans. A Joanetes,
onze veïns són condemnats a diferents penes de
presó i, a en Bas, quinze veïns són condemnats
a mort, set més a diferents anys de presó i sis
més en parador desconegut. La resta dels membres del comitè marxen a l’exili.
Algunes característiques de tots els expedients:
indefensió i violació de qualsevol forma jurídica
de dret, d’esperit de revenja. Els informes són
redactats per alcaldes, dirigents falangistes,
capellans i membres del movimiento.
I una altra: gràcies a la consulta dels Expedients
es pot saber el nom dels delators i dels testimonis de les acusacions, tots ells veïns dels mateixos pobles. Hi ha pagesos, propietaris i familiars
de represaliats tradicionalistes, instruments de
la més ferotge persecució política i social.

Jesús Gutiérrez
(PEHOC)

ESGLÉSIES DE LA VALL DESTRUÏDES O SAQUEJADES
56. Santa Maria de Ridaura
57. Parròquia de Santa Maria de la Pinya
64. Ermita de Sant Sebastià (les Preses)
65. Convent de les Germanes Carmelites
66. Església de Sant Pere (les Preses)
67. Sant Miquel del Corb
68. Sant Martí del Corb
80. Església parroquial Sant Privat
81. Mare de Déu de les Olletes
82. Ermita de Santa Magdalena
83. Santa Maria de Puigpardines
84. Capella Sant Antoni Puigpardines
85. Ermita de Sant Quintí
86. Parròquia de Sant Esteve d’en Bas
87. Ermita Santa Margarida de la Dou
89. Ermita de Sant Miquel de Castelló
90. Santa Maria dels Hostalets
91. Ermita de Sant Simplici
92. Joanetes
93. El Mallol
94. Sant Joan dels Balbs
95. Església de Falgars
BROSA, Arnau: Republicans o exaltats. Anàlisi de la violència contra els
edificis religiosos a Olot i comarca, 2016

Mapa detallat de la localització dels edificis religiosos de la Vall d’en Bas i de les Preses que són víctimes de destrucció,
incendi o saqueig el 1936. Extret del Treball de Recerca d’Arnau Brossa.
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L

ES MUM’S és una associació que va néixer
amb l’objectiu de trobar un espai per a les
mares de la Vall per fer tallers, xerrades,
cursets de cuina… De seguida ens vam adonar que era inviable poder trobar una
estona per coincidir totes plegades i haver
de deixar la mainada. Llavors va ser quan
unes sis mares ens vam engrescar a fer la
1a NIT DE LA POR el 2015. Halloween feia
un parell d’anys que ja rondava per la Vall,
però, com que els nostres nens eren petits,
volíem compaginar aquesta festa amb la
nostra tradicional castanyada.
En la primera edició vam ser unes setanta
persones, sense publicitat, el boca-orella
ens va permetre reunir tants participants.
La iniciativa va agradar i aquell mateix dia
va sorgir la iniciativa de fer quelcom per
Nadal. El més difícil era trobar una bona
ubicació per a una activitat tan màgica i,
quin millor lloc per realitzar l’activitat que
els jardins de la casa Desprat? Aquí va néixer el nostre Campament Reial que en la
primera edició del gener de 2016 ja hi van
passar unes quatre-centes persones.
Les dues activitats van ser possibles gràcies a la col·laboració de persones que
coneixíem, que ens van cedir vestuari,
decoració, mobles, etc. Vam mobilitzar
molta gent del poble, alguns fent d’actor,
altres pentinant, cosint els vestits, maquillant, posant els últims detalls als decorats.
Un cop acabada aquesta activitat, vam
decidir fundar l’entitat LES MUM’S
Aquell mateix any es va demanar a totes les
entitats de col·laborar en l’organització
d’alguna activitat durant la Festa Major de
Sant Esteve d’en Bas. I, apa!, ja hi vam tornar a ser, què podíem fer per a la mainada?
Que millor que una cercavila esbojarrada

amb la BURRASSA del GECA pel nucli antic
del poble? D’aquí va sorgir el BURRASTORMING. Però una altra vegada ens trobàvem
amb idees engrescadores però amb pocs
recursos econòmics. Per aquest motiu es va
organitzar el DISFRESSAGRESCA, per
cobrir el cost del BURRASTORMING.
Quan ja crèiem que teníem prou activitats
per tot l’any, l’Associació de veïns de Sant
Esteve ens va demanar col·laboració per La
Marató. I que millor que fer una cantada de
nadales? I això sí que té mèrit, perquè, de
cantar, moltes no en sabíem. Però també
s’ha aconseguit celebrar cada any, sense
excepció, la CANTADA PER LA MARATÓ.
Aquesta és la nostra petita història, celebrant cada any noves edicions dels actes de
l’associació, amb moltes ganes de fer activitats per als infants i per a tota la gent de
la Vall.
Tot i que durant l’any 2020 la Covid ens ha
fet la guitza, no hem perdut les ganes de
continuar organitzant. A l’entitat, hi van
haver discrepàncies a l’hora de decidir si
organitzàvem les activitats de cada any.
Finalment es va decidir que es podien fer
coses seguint els consells del PROCICAT. La
primera activitat era la NIT DE LA POR. Què
podíem fer? Un recorregut pel nucli antic
era inviable. Després de reflexionar-hi, va
sorgir una idea: anar per tots els pobles a
“TOTA CASTANYA PER LA VALL”. Si els nens
no es podien moure, doncs els portaríem
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els personatges a dins del tricu-tricu, i ja
vam tenir la gent engrescada. Malauradament, 48 hores abans, es va prohibir l’activitat, però els nens i les nenes de la Vall van
tenir la seva paperina de caramels terrorífics que les Bruixes guies els havia preparat
i concursos per Instagram que van fer
engrescar a tota la mainada a disfressar-se.
Tot seguit, arribava Nadal. Una altra vegada,
opinions diverses per decidir si celebràvem
els actes de cada any. La pandèmia havia
minvat els ànims. El Campament Reial quedava descartat, no podíem complir les indicacions del PROCICAT.
Vam decidir crear la figura d’un Carter Reial
per entregar la carta. Però només un Carter
Reial? Podríem fer quelcom diferent amb
pocs personatges i gairebé estàtics. Després d’hores de reunions telemàtiques i
converses telefòniques, va sorgir EL TALLER

D’EN FUMERA, que va tenir lloc els dies 2 i
3 de gener a Can Trona. En menys de 48
hores es van vendre més de sis-centes
entrades. Ja podem dir que EL TALLER D’EN
FUMERA ha vingut per quedar-se.
El que teníem clar, des de l’estiu, és que de
totes les activitats, la que no deixaríem de
fer, malgrat la situació de pandèmia, seria
l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient.
Però la Covid no ens ho posava fàcil. Totes
les components de la comissió coincidíem
que la millor opció era organitzar una cavalcada per tota la Vall, sempre que les comissions de festes dels diferents pobles hi
estiguessin d’acord. Tot i els entrebancs
sorgits en les últimes quinze hores abans
de la cavalcada, amb tot el suport de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, els nens i les
nenes van veure arribar Ses Majestats els
Reis d’Orient un any més a la nostra Vall.
Volem aprofitar l’oportunitat que ens
doneu des de la revista PUIGSACALM per
agrair el suport que ens donen totes les
persones que ens ajuden.
Amb pocs anys, hem creat una petita família, on té cabuda tothom, perquè estem
convençudes que tots podem fer més coses
a la Vall. Si una cosa tenim clara a LES
MUM’S, és que volem fer poble i volem fer
Vall d’en Bas.
Les Mum’s
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Gel al Puigsacalm

A
...Al racó del Grau,
hi vam trobar gel,
però en no ser
absolutament
nord, no vam
aconseguir
massa res.

PUIGSACALM 148

...Enguany, s’han
tornat a formar les
cascades i això ha
portat una gran
afluència
d’escaladors de la
Garrotxa i Osona...
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ls hiverns de finals dels vuitanta i primers
dels noranta, amb en Ramon Torras, DEP,
vam anar a la zona dels salts del racó del
Grau a veure si trobàvem algun salt glaçat
que ens permetés escalar-lo.
En aquella època, jo havia participat, a través de la FEEC, en diverses jornades de tecnificació d’escalada en gel organitzades pel
reconegut i pioner escalador de corredors i
cascades glaçades, Joan Quintana. Havíem
fet estades a Val Varaita, Alps Italians; Malaval, Alps Francesos; Gavarnia, als Pirineus...
Al racó del Grau hi vam trobar gel, però en
no ser absolutament nord, no vam aconsseguir massa res.
No puc recordar com vam saber que a la
zona de la Cresta del Gall hi havia torrents
encarats totalment al nord i que a l’hivern
es glaçaven de dalt a baix.
Hi vam anar, sé que al primer any no vam fer
gaire res, però a la segona vegada que hi
vam anar, vam remuntar, amb la corda per
baix, el torrent de les Cavorques, on vam
trobar gel amb prou gruix per a poder-hi
clavar els primaris cargols de gel que portàvem. Aquell mateix any, vam anar a l’altre
costat de la Cresta del Gall i, amb la corda

Torrent del Ginebrar.

des de dalt, també vam escalar el Cua Dret
del torrent del Ginebrar. Posteriorment, a
començaments dels noranta, recordo
haver-hi anat alguna altra vegada, però el
record d’aquella iniciació en el gel de casa
no se m’esborrarà mai més.
Enguany, s’han tornat a formar les cascades i això ha portat una gran afluència d’escaladors de la Garrotxa i Osona a aquest
racó de casa nostra.
Avui, la zona ha agafat tanta volada que
hom ja l’anomena el BAS FALLS.

Torrent de les Cavorques, salt superior.
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DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS CASCADES
La informació i descripció de les cascades l’he
extret del Vèrtex número 204 de gener-febrer de
2006, on en Marc Serradell, dins l’article, “Cascades de cristall, somnis efímers”, feia una descripció detallada de les principals escalades de
la zona.
TORRENT DEL GINEBRAR
CUA DRET
Torrent molt ampli amb tres llargs de 60 m.
Pendent màxim de 850, grau 3, recorregut 200
metres.
Material: Cargols i bagues.
TORRENT DE LES CAVORQUES, SALT SUPERIOR
Cascada en forma d’Y, més fàcil el costat esquerre i força difícil el de la dreta. El costat esquerre
té 3 llargs.
Pendent màxima de 900, grau 4+, recorregut 220
metres.
Material: Cargols i bagues.
SALT INFERIOR
Cascada que cau pel gran mur del Salt del
Sallent, de gel prim, delicat i molt difícil d’assegurar, columna fràgil al segon llarg.
Pràcticament impossible d’escalar des de baix,
és aconsellable despenjar-se des de la pista que
va a Santa Magdalena una vegada travessat el
torrent del Salt del Sallent.

Pendent màxim de 900, grau 5 X, M, recorregut
150 metres.
Material: Cargols, friends petits, claus i bagues.
BAGA DE MASFRED
SALT DE LA CAPA DE LA PRINCESA
Diuen que és l’estrella de la zona, més de bon
protegir i amb gel que s’acumula dia a dia, a
més, hi ha equipament de barrancs que aprofitarem en tots els seus 3 llargs.
Pendent màxim de 900, grau 4/4+, recorregut
200 metres.
Material: Cargols i bagues.
Els escaladors que van donar a conèixer aquesta
zona ja entrada la nova centúria, van ser en Marc
Serradell, l'Albert Soler, Quico Campos i en
David Fajula aquest últim és el gran avalador i
divulgador d'aquest racó glaçat de casa nostre.
Abans d’acabar, m’agradaria puntualitzar que
dir-ne GEL DEL PUIGSACALM, no és del tot
exacte, ja que l’aigua d’aquests torrents ve de la
zona del Puig Miralles, el coll i Rasos de Manter
i dels Rasos dels Clivillers, de totes maneres és
ben cert que aquestes zones estan incloses dins
el massís del Puigsacalm.

Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
Fotos i informació tècnica: David Fajula

PUIGSACALM 148

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:49

Página 22

Camins ben fets

CAMINS SAVIS vs CAMINS DRETS

D
... “Avui farem un
bon camí, un camí
d’abans”, es
referien a un
itinerari tipus camí
ral, pensat i traçat
per a circular-hi
carregats...

e molt jove, quan amb altres companys del
poble vam començar a assistir a les sortides socials del Centre Excursionista Olot,
em van sorprendre el comentaris que feien
els excursionistes més veterans sobre els
camins que trepitjàvem.
Deien coses com: “Aquest si que és un camí
savi”, per referir-se a un camí de ferradura
traçat en ziga-zagues i amb un desnivell
moderat per anar guanyant alçada de
forma suau però constant, o un altre
comentari: “Avui farem un bon camí, un
camí d’abans”, es referien a un itinerari
tipus camí ral, pensat i traçat per a circularhi carregats i tant si era moll com eixut,
poder-ho fer de forma còmoda i segura, car,
el pendent mai excedia del 20%.
CAMINS AMB MASSA PENDENT
M’he decidit a escriure aquest article, que
fa molt que tinc al cap, perquè últimament
veig que els camins que es recuperen,
sobretot en els trams que s’havien perdut,
no es respecte aquesta norma de no passar

PUIGSACALM 148

...la tendència
general és la de
tirar pel dret i
marcar corriols
d’una verticalitat
absurda i molt
exagerada.
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Les marrades, un camí savi.

d’un pendent determinat, ans al contrari, la
tendència general és la de tirar pel dret i
marcar corriols d’una verticalitat absurda i
molt exagerada.
Igualment, hi ha la tendència que, si s’ha
de marcar un itinerari que té un màxim de
quilòmetres assignat, per tal de no excedir
aquest quilometratge, es marquen dreceres que no existien i a sobre es fan exageradament dretes.

NO S’ARRIBA ABANS PER ANAR MÉS
PEL DRET
Tenim l’exemple de camins centenaris,
per on han caminat i trepitjat molts animals i persones sovint molt carregades,
de pujada i de baixada, amb terreny moll
o eixut, sempre camins traçats amb llargues llaçades que encara avui fan el nostre trescar agradable i còmode. Camins
que trobem en la desprotegida alta muntanya o dessota una espessa i ombrívola
fageda, camins que són una referència i
que s’acosten molt a l’ideal de com hauria
de ser un camí ben traçat.

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:49

Página 23

...Un altre exemple
de traçada quasi
perfecta la trobem
en els esquiadors
de muntanya...

...Dit això, voldria
acabar demanant
que no s’obrin
camins nous, ni es
facin dreceres
inútils...

En realitat, només cal que ens fixem com
feien els camins els nostres avantpassats,
ells que havien de caminar per necessitat,
no com nosaltres que ho fem purament per
oci o diversió.
Un altre exemple de traçada quasi perfecta la trobem en els esquiadors de muntanya. Aquests, per a travessar un coll o
ascendir una pala prou dreta de qualsevol
cim, van fent llaçades a esquerra i dreta
fins a assolir el coll o el cim. I és tan evident que aquesta tècnica és la correcta,
que la FEEC, a través del seu comitè tècnic
de l’ECAM, ha regulat com han de ser les
traces en les competicions oficials d’aquesta modalitat d’esquí i per això ha
designat unes persones amb una formació específica de marcadors de traça per a
curses i una de les condicions més importants per a marcar una cursa d’esquí de
muntanya. És precisament que les traces
no excedeixin el 25-30%, ja que del que
es tracta en una cursa és anar com més de
pressa millor i han comprovat que a partir
d’un determinat desnivell el rendiment
de l’esquiador, malgrat haver-hi menys
distància, és molt inferior a causa del cansament i a la despesa d’energia que ha de
fer per a superar aquell pendent.
Doncs això, encara que no haguem de fer
cap cursa, ens ho podem aplicar als
excursionistes de peu.

NOMÉS S’HAURIEN DE RECUPERAR
ELS CAMINS QUE JA EXISTIEN
Si parlem com han de ser els camins, és evident que ho fem des de la perspectiva que
sovint recuperem i arrangem camins.
El GECA té una llarga i extraordinària tradició en la recuperació i arranjament de
camins per totes les muntanyes que envolten el municipi de la Vall d’en Bas.
Els successius equips de persones, que
durant més de quaranta anys s’han anat
ocupant de la feina d’estassar i arranjar
camins per a la Lletissonada, han recuperat
molts camins, corriols, indrets i fonts, patrimoni cultural i històric que ens han llegat
els nostres avantpassats. Sempre des de
l’entitat, s’ha prioritzat que els nostres itineraris transcorreguessin per indrets on
abans ja hi havia hagut un camí, això que
pot semblar una obvietat, és molt important per tal de mantenir l’essència històrica
del viatge i també per a complir amb les
condicions de comoditat i seguretat que
esmentava abans.
De totes maneres, per a ser justos, també
cal dir que hem incorregut alguna vegada
en l’error de fer una drecera massa dreta,
per culpa de les ànsies d’escurçar el camí.
Dit això, voldria acabar demanant que no
s’obrin camins nous, ni es facin dreceres
inútils, cal buscar, netejar i recuperar els
VELLS I SAVIS CAMINS D’ABANS.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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Traces per pujar al coll del Molieres de 2.935 m.
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Pica Roja (2.903 m) Vall Ferrera – Pallars Sobirà
Port de Boet i Pic dels Lavans des de la cresta.

...En el primer
replà, anomenat
El Mercat
(1.985 m), neix el
camí que porta al
pla d’Arcalís, però
el camí del Port
continua pel
vessant
direcció Est...

PUIGSACALM 148

...S’anomena
pletiu al tancat fet
amb pedra seca,
habitualment
circulars i al costat
d’un relleu del
terreny que
ajudava a protegir
el ramat...

24

L

a Vall Ferrera és la ruta més habitual per
accedir a la cobejada Pica d’Estats amb els
seus 3.143 metres. La pista d’accés per vehicles que acaba al pont de la Molinassa és, en
els mesos d’estiu, un trànsit continu de vehicles i, per tant, de muntanyencs que a través
de la ruta clàssica del refugi de la Vall Ferrera
i els estanys de Sotllo fan via cap a la Pica.
Tanmateix, qui cerqui tranquil·litat i solitud a
la Vall Ferrera, i la vulgui conèixer més a
fons, disposa d’altres opcions. Una d’elles
és la Pica Roja amb 2.903 metres.
L’itinerari coincideix amb el de l’accés al
refugi de la Vall Ferrera..., però només cinc
minuts. Quan tothom es desvia a l’esquerra,
seguint les indicacions per anar al refugi,
cal seguir recte en direcció al Pla de Boet
(1.850 m) gran extensió de pastura on els
ramats pasturen cada estiu i des d’on, a través de petits ponts de fusta, s’accedeix a la
cabana del Pla de Boet que s’albira unes
feixes més amunt a l’esquerra. Als seus voltants ja es troben les marques del GR 10
que porta al Port de Boet. Seguir-lo és un
plaer. El camí s’enfila suaument i a mesura
que es guanya alçada augmenta la presència de pi negre. En el primer replà, anomenat El Mercat (1.985 m), neix el camí que
porta al pla d’Arcalís, però el camí del Port
continua pel vessant direcció Est. Més
endavant, als 2.065 metres, hi ha la Font
Llonga en un pla cobert de restes d’allaus i
que a principis d’estiu és un patamoll, on
cal anar fent ziga-zagues per esquivar els
rierols. La pujada permet progressar a bon
ritme i als 2.155 metres s’arriba al Pletiu

gran. S’anomena pletiu al tancat fet amb
pedra seca, habitualment circulars i al costat
d’un relleu del terreny que ajudava a protegir el ramat. En arribar a un petit Serrat, es
comença a veure el circ de Baiau en tota la
seva extensió. Just al davant apareixen les
dues torres que formen els cims de Lavans
i Medacorba més a la dreta, i a la part inferior d’aquest, s’endevina el Refugi de Baiau.
El camí es va decantant cap a l’esquerra fins
a arribar al Port de Boet a 2.505 metres amb
la gran fita que el caracteritza i on es deixa
de seguir el GR. Des del Port, es pot endevinar ja la Pica Roja, encara llunyana i altiva. El
camí s’enfila amb decisió, dret i costerut. En
alguns trams, cal fer servir les mans per
poder progressar (alguns trams de I). Fites i
marques de pintura groga ajuden a triar els

Pic dels Lavans (2.892 m) arribant al Port de Boet.

Puigsacalm 148_DD.qxd:0

21/1/21

11:49

Página 25

Cim, la Pica d'Estats al fons.

...Se superen
diversos replans i
algun pas delicat
arribats a la cresta
inferior, que una
vegada superada
permet arribar
amb comoditat
al cim
a 2.903 metres...

millors passos. Se superen diversos replans
i algun pas delicat arribats a la cresta inferior, que una vegada superada permet arribar amb comoditat al cim a 2.903 metres,
amb una pedra de granit blanc amb la ins-

cripció “Pique La Rouge” que recorda el
caràcter transfronterer del cim.
Grans vistes i extensions pertot arreu.
Mirant enrere, direcció al Pla de Boet, destaca el Monteixo; pel Nord, el proper Pic de
Romaset i la llarga carena que portaria a la
Pica d’Estats i al Pic de Sotllo. Pel Sud, el
Medacorba i els cims andorrans. El camí de
baixada porta en direcció al Port Vell i a
l’estany del mateix nom que servirà com
a referent. Camí dret i perdedor que cal
seguir amb precaució. Seguint el curs del
riu i travessant pastures i trams més pedregosos s’arriba al barranc d’Arestes, on diferents corriols, amb més o menys dificultat,
portaran a confluir amb el camí que va del
refugi de la Vall Ferrera a la Pica d’Estats, el
qual seguirem de baixada fins a arribar al
punt d’inici al Pont de la Molinassa.
David Ortiz

Tornada pel camí de la Pleta d’Areste.

Estiu 2020

...i travessant
pastures i trams
més pedregosos
s’arriba al barranc
d’Arestes,...

Ja en l’època medieval i fins entrat el segle XX, s’hi trobaven catalans de la Vall Ferrera
i occitans de l’Arieja per baratar mercaderies: aquells carbó i ferro; aquests, gra i
manufactures. Molt més recentment, quan s’havien d’arreplegar els ramats d’ovelles
i fer-los baixar de la muntanya, els propietaris, de banda i banda, es trucaven per
telèfon per tornar-se recíprocament les ovelles que alienes a les fronteres anaven a
la banda que no els tocava. I aquest retorn d’animals es feia al Port de Boet. També,
i durant la Guerra Civil del 19361939, fou camí de fugida de
població civil, militars republicans i
brigadistes internacionals. Així
mateix, els maquis, que el 19 d’octubre de 1944 arribaren fins a Alins,
passaren pel Port Vell i el Port de
Boet, també durant la seva retirada
dies més tard.
Vessant francès del Port de Boet
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EL PORT DE BOET, TESTIMONI HISTÒRIC
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GECAmainada/GECAjovent

Baixada en bicicleta a Girona

...Coll de Bas és
l’únic que fa
pujada, i quina
pujada, en arribar
a dalt, els que
estan més en
forma ja fa deu
minuts que ens hi
esperen...

...Que genial
‘hagués set’
aquesta sortida si
no s’hagués
anul·lat, ja que la
Covid va entrar
a les nostres
vides...

PUIGSACALM 148

...Des de la meva
finestra, observo
la serra del massís
del Puigsacalm.
Confinada amb tu!
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E

ns llevem aviat, avui toca una ruta que no hem
fet mai, baixada en bicicleta des de Sant Esteve
d’en Bas a Girona pel carril bici.
A les 8 del matí ens trobem a Can Tista, avui entre
monitors i joves som dotze, alguns més adormits
que d’altres, però abans de sortir ens deixen un
moment perquè ens despertem i, mentrestant,
els monitors ens revisen les bicicletes i inflen
alguna roda. A un quart de nou comencem la ruta.
Ells ens han explicat que el primer tram fins a
coll de Bas és l’únic que fa pujada, i quina
pujada, en arribar a dalt, els que estan més en
forma ja fa deu minuts que ens hi esperen, els
últims arribem arrossegant la llengua per terra.
A partir d’aquí tot és diferent, sembla un passeig, passem per trossos on només se senten
els ocells, no hem ni de pedalar, ni esbufeguem
en cap moment, no ens n’adonem i ja passem
per Sant Feliu de Pallerols. A les Planes, hi fem
parada per beure una mica d’aigua. Fa estona
que el carril bici, entre arbres i arbusts, ens
abraça.
En arribar a Amer, els monitors ens diuen que
estem a mig camí i aprofitem per esmorzar a
l’antiga estació de tren, tota ella vermella.
No tenim ni temps per a jugar, els monitors
diuen que allò no és jugar, és fer el boig, i ens
tornen a reunir per explicar-nos la part del
recorregut que falta, “a partir d’ara paciència,
haurem d’esforçar-nos una mica més, ara ja no
hi ha baixada, tot és pla fins a Girona” tornem a
agafar la bicicleta, i a pedalar.
Passem per a la Cellera de Ter i Anglès, el cul
sobre el seient ja no hi està tan bé, però seguim.
Ara sí que ja en comencem a estar cansats, rectes infinites i planes com l’aigua del mar al matí.
Els primers ja no els veiem, hem quedat que ens
tornaríem a ajuntar a l’entrada de Salt, ja que
allà hi ha un encreuament on el carril bici és una
mica més perdedor.
Els nostres pensaments ja són, qui m’ha enganyat per venir avui amb bicicleta, però entre
esbufecs només surt, falta molt???
Tres hores i una mica més després d’haver sortit
d’en Bas arribem a Salt, els que estan més en
forma ens esperen just sota la travessera de
l’autopista, fa calor i s’hi han refugiat. Ens
queda molt poc, necessitem aigua, fem un glop
i hi tornem. Ara ja gairebé no podem seure en el
seient de la bicicleta, el cul fa molt mal, però
continuem, abandonar aquí seria ridícul. Passem per una extensió enorme d’horts, els monitors ens diuen que són les hortes de Santa
Eugènia, però nosaltres ja no escoltem, necessitem arribar i llençar la bicicleta.
Finalment arribem a l’estació de Girona, també
de color vermell.
Però encara no hem acabat, ens anem fins a la
Devesa i ja aquest últim tram no hem pujat ni al
cim de la bicicleta, el cul ja no ho permetia.
Aquí aparquem les bicis i entrem a la piscina

pública, hi dinem i ens passem mitja tarda entre
sol i piscina. Al capvespre arriben les furgonetes, carreguem les bicis i marxem cap en Bas.
La nostra opinió d’aquesta sortida és:
Que genial hagués set aquesta sortida si no
s’hagués anul·lat, ja que la Covid va entrar a les
nostres vides i ho va canviar tot i els monitors
van haver de cancel·lar-ho quan ja ho tenien tot
lligat. Les dates ideades eren a finals de juny per
així poder gaudir del bon temps i de les primeres piscines de l’any.
I què n’esperem ara dels monitors? Doncs que
tornin a programar aquesta sortida perquè a
finals de juny de 2021, si el moment ens ho permet, poder calmar les ganes que ens han fet
entrar i complir totes les premisses de la ruta
amb pèls i senyals. Ep!, però si el mal al cul el
podem evitar, millor!

Un monitor “catxondo”

Des del confinament

S

erra del massís del Puigsacalm, des de la meva
finestra estant, ens comuniquem amb molta
més precisió que si parléssim, perquè m’has
mostrat la teva magnitud, el teu ser-hi diàriament, l’amagatall del sol quan se’n va a dormir,
la silueta d’un gegant en repòs.
Aquest estiu t’he vist plorar, he vist caure una
llàgrima quan la geologia va permetre que et
desprenguessis d’una gran pedra que va arrasar arbres i més arbres. En tot i això ets una
imatge preciosa. Per a mi ets vida, ets un repte:
vius, sents, estimes, jugues, guanyes i sempre,
sempre, et lleves i continues.
Ets bonica, tant si plou com si fa sol. T’he vist
nevada, enfarinada, com si fossis una imatge de
pessebre.
M’has ensenyat que no ets llindar, si no pas
fronterer a una altra comarca.
Saps que els camins que em porten a tu em
donen energia, felicitat, el fet de poder gaudir,
contacte, natura i poder abraçar els teus arbres.
Em despertes sensacions: de fred, de calor, rialles, somriures i satisfaccions. Gaudeixes de
bacs i solells, d’alzinars, de fagedes i rouredes.
Em fascinen els teus cingles i balconades. Ho
tens tot!
Des de la meva finestra observo la serra del
massís del Puigsacalm. Confinada amb tu!

Maria Fageda

(component GECAjovent)
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Fitxes de les sortides del quart trimestre del 2020

VOLTA AL BESTRACÀ
11 d’octubre de 2020 – 25 participants
Vocal: Agustí Millan
Horari efectiu: 4.34 h – Horari total: 6.12 h
Itinerari: Oix, carrer Major, ca l’Anica,
plans del Peirer, el Peirer, coll de Bestracà,
font de Bestracà, la Portella, les Feixanes,
coll de Joell, Vall d’Hortmoier, grau d’Escales,
pont Trencat, can Pei, pont d’Oix i Oix
Altura màx: 875 m – Altura mín: 394 m
Desnivell aprox: 740 m
Quilòmetres: 15.870 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

PORTADA DEL PESSEBRE
(Oratori Sant Agustí)
20 de desembre de 2020 – 25 participants
Vocals: Joan i Josep
Horari efectiu: 3.33 h – Horari total: 5.49 h
Itinerari: Can Bundància, camí de la Pedrera de
can Bundància, coll de Pruan, Pruan,
collet de la Teula, oratori Sant Agustí,
coll de Fontanell, granges d’en Salvi,
collet de Camporiol, camí d’Oliva Giberta,
pedrera dels Gorgs, els Gorgs i can Bundància
Altura màx: 630 m – Altura mín: 279 m
Desnivell aprox: 619 m
Quilòmetres: 12.010 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

ESMORZAR DE LES MARIES
(Sant Miquel de Pineda)

PUIGSACALM 148

27 de desembre de 2020 – 26 participants
Vocal: Maria Nierga
Horari efectiu: 4.18 h – Horari total: 5.33 h
Itinerari: Sant Esteve d’en Bas, pont de la Cau,
la Cau, Ventós, coll del Bis, Peralta, la Miranda,
Sant Miquel de Pineda, Via Verda, coll de Bas,
font de Vilanova, font i forn de la Dou,
font del Gat, font de Sant Esteve i
Sant Esteve d’en Bas
Altura màx: 676 m – Altura mín: 465 m
Desnivell aprox: 523 m
Quilòmetres: 15.400 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps
El salt del Roure abans de les nevades del Filomena
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PESSEBRE 2020
NAIXEMENT
El 10 de gener va néixer la Júlia, la filla de la companya de junta i tresorera, Ester Mulí, i Quim Forn.

PREMIS CONSTÀNCIA 2020
Millan, Agustí
10
Plana, Jordi
10
Pujolriu, Joan
10
Joanola, Joan
9
Barcons, Quim
8
Carbones, Josep
8
Colomer, Teresa
8
Marguí, Magda
8
Muñoz, Jordi
8
Bretxa, Francesc
7
Hidalgo, Lluïsa
7
Marguí, Rosa
7
Ortiz, David
7
Planagumà, Carme 7
Verdaguer, Àngels
7
Bagó, Jaume
6
Canal, Anna
6
Coli, Joan
6
Riera, Benet
6
Arrey, Joan
5
Güell, Joana
5

Amargant, Carme
Planagumà, Barto
Julià, Pere
Mir, Josep
Nierga, Maria
Roca, Lluís
Albí, Joan
Badosa, Josep
Dori
Font, Joan
Gamel, Carme
Nierga, Teresa
Planella, Dolors
Puigvert, Josep
Sánchez, Paqui
Canal, Carme
García, Joan
Güell, Llucieta
Navarro, Júlia
Sotillo, Domingo

PUIGSACALM 148

DIJOUS LLARDER - 11 de febrer
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Sant Quintí després del pas de la tempesta Filomena.

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Enguany el pessebre ens ha portat al cor de l’Alta
Garrotxa, fins a l’oratori de Sant Agustí, entre Oix i
Santa Bàrbara de Pruneres.
Els oratoris, sempre amb la figura d’un sant, han estat
tradicionalment presents a tota la Garrotxa. Poden servir com a fita entre termes municipals o entre finques
veïnes o com a compliment de prometences sempre
amb un fort rerefons religiós. Els seus orígens poden
ser actes de prometences o agraïments.
Les vistes des de l’oratori de Sant Agustí són espectaculars: Montpetit i Montmajor, en primer terme; el Puig
Ou i el Talló, més al fons. Destaca l’imponent mas el
Peirer just per sobre d’Oix i l’ermita de sant Andreu i
el puig de Bestrecà, a la llunyania.

Pessebre fet per Joan Juanola

El fred del matí ens ha acompanyat tot el matí. Més
enllà de can Bundància, prenem el camí que vorejant el
puig Pedró i passant pel coll de Pruan, i les runes del
mas del mateix nom, ens porta fins a la carretera que
mena cap a Santa Bàrbara de Pruneres, des de la qual,
en lleugera baixada i des d’una pista a la dreta, s’arriba a l’oratori. L’esmorzar, els torrons i el cava compartit com és costum precedeixen al cant de diverses
nadales, mentre que els més manetes fan les tasques
de fixar-lo a la base de l’oratori. Abans de marxar i
durant les fotos de rigor, segur que tots els presents
hem desitjat íntimament que tots plegats puguem
superar la pandèmia que ens ha afectat tot aquest any.
Vull agrair a en Joan Juanola el preciós pessebre amb
què ens ha obsequiat. Per molts anys!!!
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Dia 14: Sant Feliu de Pallerols
ITINERARI: Sant Feliu, castell d’Hostoles, puig Alder, Sant Feliu
de Pallerols
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: David Ortiz
SORTIDA: 7.45 h. del matí del local social del GECA
8.00 hores de l’estació de Sant Feliu
Telèfon: 699 335 821(vespres) i 606 651 591.

j

març
Dia 14: Clapisses o escletxes de Freixeneda
ITINERARI: Sant Privat, salt del Bot, Freixeneda, escletxes de
Freixeneda, salt de Sallent i Sant Privat
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 8.00 hores de Sant Privat
Telèfon: 606 651 591
Dia 28 : Sortida a la costa

abril
Dia 2: Divendres Sant

El dia 30 de juny del 2020 ens va deixar en
PERE MASÓ COLL a l’edat de 82 anys.
En Pere de can Pelluca va ser un home
molt estimat al poble, tothom el coneixia i
ell tenia bona relació amb tothom. Obert,
de broma fàcil, jugador incansable de la
Manilla, la Botifarra, com li diem a en Bas,
seguidor incombustible i soci del Barça.
Però en Pere era molt més que això, en Pere, de ben jove, amb molts
pocs mitjans va començar a treballar comprant i venent conills,
robant hores de son a les nits i, a poc a poc, va anar forjant un negoci
que va esdevenir una empresa sòlida i que va donar vida a moltes
famílies d’en Bas i els voltants, el Pere empresari va ser el fundador i
impulsor de Frigorífics Garrotxa.
Des de la nostra vivència de joves que organitzàvem esdeveniments
al poble, recordem també en Pere, perquè sempre hi podies comptar,
tan era que fos per la Festa Major, el futbol, el GECA o el Burro Savi,
ell ajudava a tot el que feia referència als esdeveniments locals.
Des del GECA, volem subratllar que ens va donar suport especialment en els primers anys de la nostra existència, sovint ens deia que
això de ressaltar el fet LLETISSÓ no sabia si estava bé o malament,
però hi afegia que ho tiréssim endavant, que ell creia en nosaltres.
Descansi en pau en Pere Masó, emprenedor, treballador incansable,
jugador de Manilla i seguidor del Barça, espero que allà al cel no
hagis de jugar a la Manilla amb en Núñez i en Cruyff, ves que no et
fessin trampes.

L’EMILI BALAGUER PORTÚS,
de 65 anys, va morir sobtadament el 26 de novembre passat. El metge d’en Bas, l’Emili,
va ser un altre personatge d’aquests que queden a la
memòria de tot un poble, de
tota una comunitat.
És evident que per ser metge
de poble s’han de tenir unes qualitats especials relacionades amb el do de gent i d’interpretació.
L’Emili metge sabia què havia de contestar a cada una
de les persones que s’hi visitaven. Els pacients busquen una veu amiga que els transmeti calma i proximitat, exactament aquesta era la principal medicina que
ens administrava ell.
Quan t’hi anaves a visitar, en el moment d’entrar i mentre et demanava que t’asseguessis a la cadira, ell et
mirava als ulls abans que tu no diguessis res. Suposso
que, a través de l’experiència de tants anys, aquell
moment li donava una informació bàsica per entendre
el grau de preocupació que el pacient arrossegava.
Home proper, franc i culte estava empeltat de la manera
de ser de la gent d’aquestes terres, no sent d’aquí,
semblava més rural i de pagès que molts de nosaltres.
Vas marxar massa aviat, Emili, trobarem molt a faltar
les teves paraules i mirada tranquil·litzadora, DEP.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

PUIGSACALM 148

NECROLÒGIQUES
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VERNTALLAT
AGROBOTIGUES

PUIGSACALM 148
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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MULTIPINTATS
D’EN BAS

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

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)

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

fm@ferranmaso.com • www.ferranmaso.com
Carrer d’Olot, 21
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 148

C/ Vic, 10
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)
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Anàlisi / Disseny de Soft

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

SERVEIS INFORMÀTICS

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

PUIGSACALM 148

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

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

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

Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com
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Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars
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

PUIGSACALM 148

info@rieraracing.com
www.rieraracing.com
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FARMÀCIA

COROMINAS SACREST
C/ OLOT, 13 – TEL 972 69 00 42

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

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

SANT PRIVAT D’EN BAS
ATENCIÓ FARMACÈUTICA • DERMOFARMÀCIA
ORTOPÈDIA • FÓRMULES MAGISTRALS
PRODUCTES NATURALS • HOMEOPATIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ • PRODUCTES INFANTILS

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 148

Construcció-Rehabilitació

34

info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

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

AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271 705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA
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Av. Pirineus, 14 - La Canya (17857)
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

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

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

é
Ben obt !
d’Ol
C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

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

PUIGSACALM 148

Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com
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