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a un parell de setmanes, i just després de l’última
reunió de junta, vaig anar amb en Menguis a socialitzar-me, una mica més, pel poble d’en Bas. En arribar al
bar, que estava ple de gent veient “La Roja”, –que
mesos abans ja ens la venien com la que representa
“El estado con su entrega, pasión, fuerza, poder y
trabajo”– ja perdia 4 a 1. I vaig pensar: «Jo no ho hauria dit millor de com aquell equip representava Espanya al món...». En el moment que em van servir el cafè
amb llet, me’n vaig anar a seure a fora, ja que dins era
com posar una anxova dins d’un pot de vidre. Tot fentla petar amb en Menguis, la persona més social, sociable i socialitzadora d’en Bas, i diria que de la Garrotxa,
i també un cul inquiet de mena, es va aixecar de la taula
i va anar-se’n a veure una família “nova”, tres metres
més enllà. Per la meva sensació i pel fet d’ells, ningú
coneixia ningú, tot i això en Menguis els va entrar amb
aquestes paraules: “La persona més ben parida del bar
és la que porta aquesta samarreta”, ja que el pare de la
família portava “The Lletissonada #Si#Si”. La resposta
que en va treure va ser: “Som nosaltres que us hem de
donar les gràcies, va ser una excursió fantàstica, ben
organitzada, amb uns camins nets i tant la gent de l’organització com dels controls van ser molt amables, per
a mi de les millors que he fet”.
Jo, que seia lluny parlant amb en Simó i en Xino –de la
sortida a Vallter amb la mainada i el jovent–, vaig sentir, com aquell qui no vol la cosa, tot el que deien. Ho
vaig sentir, no perquè escoltés la conversa del costat,
sinó perquè, simplement, en Menguis parla fort i el
pare tampoc quedava curt, i sentint allò em vaig girar i
vaig veure la cara d’alegria de tota la família tot recordant la marxa i vaig entendre que allò no ho deia per
dir: aquelles dues frases li van sortir de dins. Per a mi
va ser com el poder que té un got d’aigua fresca quan
fa hores que rosegues sorra de platja. Va ser com una
respiració profunda en sortir del fons de la gorga, la
satisfacció i l’alleujament que vaig tenir en aquell
moment se’m van passejar per l’estómac, va pujar-me
al pit, i va acabar explotant al cap en forma d’alegria;
em va donar energia i força, molta força; estava en el
mateix estat que quan assoleixes una gran fita, estava
feliç, content, alegre, amb ganes de més i més i és que
després d’un mes i mig d’haver fet la sortida, és fantàstic que la gent encara ho agraeixi d’aquella manera.
I amb això no vull pas menysprear ningú que el dia de
la Lletissonada ens felicita, tant allà mateix com per email, i que aquest any ho van fer molts, però en aquell
moment és diferent, l’adrenalina del primer diumenge
de maig està a flor de pell, la gent està contenta, la
gent està allà gaudint del moment i de la festa de l’excursionisme, la gent està dins una bombolla.
Tots aquests sentiments d’alegria, de satisfacció, de
felicitat que vaig tenir en aquell moment m’agradaria

compartir-los amb vosaltres ja que vosaltres, en part,
en sou culpables, d’aquest agraïment. La frase d’aquell
pare no vull que quedi en una petita anècdota d’una
conversa de bar, la frase d’aquell pare de família és
perquè tots els que ens ajudeu en la Lletissonada us la
feu vostra, sou vosaltres/nosaltres i a les vostres/nostres hores “perdudes” o “guanyades” en el temps que
produeixen aquest efecte, tant si col·laboreu en l’organització, com en els controls, en la neteja de camins, en
la programació, en l’esforç de tots els voluntaris, els
que donen un cop de mà en punts “problemàtics” del
camí, en els dels controls, en les empreses i la seva
ajuda econòmica, en les persones que des de casa treballen per a organitzar inscripcions, fotografies, etc., a
totes les persones que ens ajuden a fer el “llibret” de
la Lletissonada, i agrair també als entrevistats; ja que
és fantàstic veure’ls la cara quan recorden aquelles
grans vivències de fa més de 70 anys a on en aquestes
muntanyes s’hi feien més coses que anar a caminar i
portar-hi quatre ramats a pasturar, revivint temps quan
en els cims hi vivien famílies senceres, ramats gegants
i escoles amb més de 50 nanos, cases amb dos i tres
masoveries i que, per cert, en l’entrevista “D’història
d’històries entre la Faja i el Molí de la Faja” i just a la
pàgina 28 del llibret de la Lletissonada, i per un error
d’impremta, en una d’aquestes cases, va deixar de sortir-hi una nota (1) molt important i emotiva per a mi i
que deia “A la Coma recordo que hi havia la Carmeta1,
que era molt petitona i...” .
Finalment m’agradaria que la sensació d’aquest pare
fos un denominador comú a tots els participants, ja
que si ells queden contents, tornaran els seus agraïments, per a fer-nos sentir bé, per a donar-nos força i
poder preparar la següent, perquè dins nostre torni a
créixer la il·lusió, pugi pel pit, escali fins al cap i d’allà
treure’n idees per a preparar-ne una altra i poder tornar
a fer contenta la gent que participa i tornar anar al bar
i trobar pares que ens diguin: “Una excursió fantàstica,
de les millors que es fan”.
I, finalment, just quan escric això, ha acabat el partit
del mundial i puc dir, Espanya 0 Xile 2 i cap a casa, que
aquí hi tenim molta feina, ja n’hi ha prou! Sense córrer,
sense treballar, sense esforç, les coses no es fan soles;
sense passió, sense entrega, sense emoció, les coses
no les regalen; sense unió, sense canvis i sense renovació, les coses no progressen. Heus aquí una “roja”
d’Espanya amb jugadors cansats de tot i antagònica a
la Lletissonada d’en Bas, amb un equip humà fantàstic,
entregat i amb ganes de fer coses. Si us plau, més muntanya i menys futbol.
A tots, us desitjo que passeu un bon estiu

Sergi Plana i Planagumà
1. Casualitats de la vida, però la Carmeta era la meva besàvia, mare de la meva àvia,
la iaia Maria Solà, que va morir fa només tres mesos. Ella era la iaia de tots.

sergiplana@gmail.com
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UN GUST DIVÍ!
Després d’anys d’elaborar els nostres reconeguts i apreciats IOGURTS DE GRANJA en diferents
sabors i gustos, ara integrem a la família el nostre GREC.
El GREC DE LA FAGEDA és un nou iogurt batut i elaborat amb llet fresca de les nostres vaques.
Les varietats natural i ensucrat lliguen amb melmelades i amb fruita fresca.
Aquest producte, que probablement faria venir salivera als mateixos déus de l’Olimp, us farà
exclamar que és… diví, èpic, poètic, mític… ESCOLLIT!

Veniu a visitar-nos. Truqueu: 902 118 150 - www.fageda.com

Segueix-nos a:

VERNTALLAT
AGROBOTIGUES
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Aresta Olot: C/ Xavier Bolós 16 - 17800 Olot - Tel 972 274 410
Aresta Girona: Rambla X.Cugat 36 - 17007 Girona - Tel 972 417 014
Aresta On-Line: www.aresta.com
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La vall de les piràmides inacabades
DES DEL PUIGSACALM ESTANT...

El futur geriàtric.

A
...a Can Trona hi
intentem bastir
una piràmide per
explicar com era el
món de pagès.

...a la vall d’en
Bas, a la riba del
Fluvià, construïm
edificis que abans
d’acabarlos ja son
ruïnes.

la vall del Sena, a París, davant del Museu
del Louvre, enmig de l’esplanada que presideix el museu més famós del món, hi ha
una extraordinària piràmide d’acer i vidre
que contrasta i realça les línies clàssiques
de la grandeur parisenca.
A la Vall d’en Bas, al costat del Fluvià, tenim
uns projectes de museu i geriàtric que semblen unes piràmides en ruïnes.
Avui que els museus de tot el món es
replantegen el seu funcionament, i sobretot el seu rendiment econòmic, a Can Trona
hi intentem bastir una piràmide per explicar com era el món de pagès.
Avui, a l’era de la informació immediata a
l’abast d’un clic.
Mentre nosaltres anem fent clics per saber
tot el que vulguem a l’instant, les herbes es
mengen els nostres diners enterrats en
forma de piràmide inacabada.
Com a exemple de les dificultats econòmiques del manteniment dels museus, recor-

dareu que, no fa massa mesos, el MNAC va
llogar les seves instal·lacions per a un
casament de milionaris asiàtics.
Uns quilòmetres més enllà de Can Trona, a
la riba dreta del Fluvià, al costat de la carretera dels Hostalets, hi ha una altra piràmide
que ensenya l’ossada descarnada. Aquest
edifici havia de ser un geriàtric. Les herbes
també en fan festa major.
Fa mal d’ulls sortir del túnel de Bracons i
veure aquell edifici malgirbat i una urbanització que no hi hauria de ser. Què es va
haver de canviar perquè es pogués fer tot
això en un lloc com Can Trona?
I també fa mal d’ulls passar en bicicleta o
cotxe per la carretera dels Martins i veure
aquell edifici engolit per les bardisses.
Quina necessitat n’hi havia de començar a
bastir uns projectes com aquests sense
recursos?
A la vall dels Reis, al costat del Nil, bastien
piràmides per donar glòria eterna als seus
faraons; a la vall del Sena, a París, tenen
piràmides per a sublimar el valor de l’antiguitat, a la vall d’en Bas, a la riba del Fluvià,
construïm edificis que abans d’acabar-los
ja són ruïnes.
Ens cal regeneració democràtica, perquè
ningú es pensi que es pot perpetuar a través d’obres faraòniques innecessàries.
Pere Gelis

Coordinador del PUIGSACALM
La piràmide del Louvre.

PUIGSACALM 122

El futur museu.

5

Puigsacalm 122C.qxd:0

4/7/14

19:01

Página 6

LES CASES PAIRALS DE L’ANTIC MUNICIPI DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Mas Paiola

Alícia Caritg

Estimada i pintada per molts, les cinc arcades de l’eixida de Mas Paiola són un marc incomparable de les muntanyes de la Vall. Cabrera i Sant Miquel de Castelló despunten entre elles. El mas Paiola és una casa originària del
segle XIV que reposa a sobre d’una gran era i l’abraça un formós bosc d’alzines. Conserva en estat pur l’arquitectura de segles passats i un tros de via del tren és testimoni de la història de tota una família.
Les generacions que han precedit la família Payola-Rafart han sabut preservar l'arquitectura patrimonial d'aquest mas. Aquest habitatge és un clar exemple d'integració al paisatge que l’envolta i, més important encara,
una mostra perfecta de simbiosi entre les dones i els homes d’aquesta família que ha viscut i treballat en aquest
entorn tan privilegiat. S’agraeixen mútuament la companyia d'aquests últims 400 anys i escaig de relació. No en
va, tota la nissaga familiar ha gestionat i viscut de l'explotació de les 15 hectàrees de bosc que envolten el mas
i han menat les 14 quarteres de terra que hi ha adjuntes.

Els seus orígens

PUIGSACALM 122

...la denominació
del nom del mas
podria procedir del
nom comú pallola
o capell de palla
d’ales amples...
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Els orígens del significat de Payola, Pallola
o Paiola són el mateix, ja que no hem d’oblidar que la “y” de Payola és la forma
arcaica de la “ll” catalana i que a les comarques de la Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès i
Cerdanya adopta la “i”. Així doncs, la denominació del nom del mas podria procedir
del nom comú pallola o capell de palla
d’ales amples; del nom paller o munt gros
de palla o del nom palló o pellofa.
Josep Maria Subirana i Rafart, en el seu llibre Llinatge dels Rafart i Payola del mas
Paiola, considera com a vàlid el cognom
Payola o Pallola pel fet que, tant en la documentació existent a l’arxiu del mas com en
els diversos documents notarials, hi figuren aquests dos cognoms, però mai Paiola.
L’arxiu de mas Paiola està compost de més
de 200 documents, la majoria en pergamí i

Les armes pures i primitives del llinatge Payola-Paiola
que són: primer quarter de l’escut de gules amb la
torre emmerlada d’or; segon quarter d’or amb quatre
barres de gules.

escrits en llatí, els primers dels quals daten
de l’any 1321. Hi figura també un llibre
resum de l’any 1858, que detalla 98 d’aquests documents, resumits en català de
l’època.

4/7/14

19:01

Cap al 1750, el
cognom Paiola
passa a ser Rafart
per la simple raó
que la
descendència en
aquella època
només va ser
femenina.

La casa està ben
assentada sobre la
pedra i d’aquesta
manera evita
possibles
moviments. Les
parets van ser
fetes de fang,
calç i pedra.

Página 7

Façana lateral del mas, gravat amb pedra, on figura la inscripció: Joseph Pallola 1715.

Segons aquest arxiu, el mas Payola-Paiola
existia ja a l’any 1315, sota el domini de
pagament dels Pedrera.
Els Pedrera foren una nissaga establerta a
Sant Esteve d’en Bas, amb residència a l’actual mas Piquer, conegut antigament pel
mas o casa Pedrera.
Can Payola estava situat, segons l’arxiu
esmentat anteriorment, confinant amb les
terres dels Vilallonga, Vila, Quintana, Torrent, Cantanell i Erola. Tenien terres de la
seva propietat: “una feixa de terra de dos

L’any 1315, Guillem de Paiola i la seva
muller inicien el frondós arbre familiar dels
Payola fins arribar als nostres dies. Guillem, fill de Pere de Paiola i Guillema, fou
instituït hereu universal de tot el mas amb
totes les seves terres i possessions. Cap al
1750, el cognom Paiola passa a ser Rafart
per la simple raó que la descendència en
aquella època només va ser femenina.
Aquesta saga familiar ens porta a l’any
1848 quan Esteve Rafart Pujol es casa amb
Margarida Vila Solergastó. El matrimoni va
tenir quatre fills: en Josep, en Manel, en
Pere i en Joan. L’hereu va ser el fill gran,
Josep, que el 1929 es va casar amb Anna
Plana Puigvert. D’aquesta unió van néixer
sis fills: Carme, Margarida, Esteve, Joan,
Anna Maria i Montserrat.
Actualment els propietaris són Esteve
Rafart i la seva dona, Pepita Soy.

L’arquitectura de mas Paiola en
estat pur
Esteve Rafart Pujol i Margarida Vila Solergastó cap al
1930.

jornals de bous; afrontant amb els Margalida, un jornal i mig de bou de terra, afrontant amb els Dou”. També hi havia una
possessió de terra boscosa i rocosa prop
de la Dou. Per tot això, els hereus del mas
Paiola havien de prestar als senyors de
Pedrera i als seus successors “tasca de
tots els esplets provinent de dites terres,
segons costum de la parròquia, i un parell
de gallines com a cens, per la festa de
Nadal. Per la festa de Tots Sants, havien
de pagar quatre sous de moneda barcelonesa de tern i un curtó de vi. Ultra això,
també havien de prestar per la festa de la
Verge Maria d’Agost, una quartera de
civada a mesura del Mallol”.

L’arquitectura originària de la casa s’ha
conservat al llarg de tots aquests anys, ja
que està construïda sobre penya viva; és a
dir, sense fonaments. La casa està ben
assentada sobre la pedra i d’aquesta
manera evita possibles moviments. Les
parets van ser fetes de fang, calç i pedra.

PUIGSACALM 122
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Mas Paiola

...L’explotació del
bosc va ser, durant
molts anys, la font
d’ingressos més
important
del mas...

PUIGSACALM 122

...Perquè el negoci
sortís rendible era
molt important
triar els millors
carboners...
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Fotografia dels sis germans. A dalt, d’esquerra a dreta : la Margarida i la Carme; a baix, la Montserrat, l’Anna
Maria, l’Esteve i en Joan.

La fusteria de mas Paiola era inicialment de
cor de roure però, a diferència dels cairats
del sostre, la fusta de les portes va ser
substituïda en època d’Esteve Rafart Pujol i
Margarida Vila per unes de pollancre.
A la planta principal, hi trobem el menjador,
que el presideix una taula de fusta de 1884
i la imatge del Sagrat Cor de Jesús dins
d’una vitrina. Obren pas a les altres dependències tres portes petitones i curioses
d’1,75 metres d’alçada. La cuina original
era de fogons de rajola i carbó i, en un dels
costats, hi havia un forat de 40 centímetres
de diàmetre que comunicava amb la cort
dels porcs situada en els baixos de l’habitatge. Aquest orifici els permetia, en èpoques de més fred, donar el menjar al bestiar
sense haver de sortir de la casa. Des de la
cuina estant, amb peroles d’aram, es preparaven les sobres del menjar amb un barrejat
de farines i segones (la pellofa del blat).
Agafant aquesta idea, l’Esteve Rafart va fer
el mateix amb la cort de les vaques, un cop
els masovers van haver marxat de la casa.
Per agilitzar la feina, ja que el menjar es
guardava a dalt de tot, va fer uns quants
forats al terra del primer pis i, així, podia
tirar el menjar sense haver de passar pel mig
de les vaques ni haver de traginar els coves.
Un cop havien fet el servei, els forats es
tapaven amb unes tapes de fusta que permetien passejar-s’hi sense cap dificultat.
Tant la cuina com la comuna van ser reformades pels actuals propietaris, l’Esteve
Rafart i la Pepita Soy.

L’explotació del bosc i el carbó
L’explotació del bosc va ser, durant molts
anys, la font d’ingressos més important del
mas. No hem d’oblidar que mas Paiola té 15
hectàrees de bosc i, segons ens explica
Esteve Rafart: “L’explotació del bosc es feia
bàsicament amb carboners. Era una feina
d’hivern i, a casa, teníem contractats treballadors que amb unes destrals tallaven els
arbres. Aquests operaris cobraven a tant per
serralló i, per tenir una idea, cada matxo
duia una càrrega, és a dir, dos serrallons”.
Al bosc mateix es construïa una plaça carbonera. Els carboners apilaven un munt de
troncs i cobrien cada pila de foc amb rames i
terra sempre deixant un forat al mig perquè,
un cop encès i en començar a cremar pogués
sortir el fum: “s’havia de coure la llenya, no
cremar-la”. Perquè el negoci sortís rendible
era molt important triar els millors carboners perquè: “si es coïa massa la llenya i es
convertia en cendra, perdíem pes en la cocció i això volia dir perdre diners”.
Cada pila cremava de 8 a 10 dies i el resultat de la cocció no era altre que unes 8 o 10
càrregues.
El més curiós de tot aquest negoci del
carbó és que, abans de fer-lo, el pare i l’avi
de l’Esteve ja havien pactat el preu de la
càrrega amb un negociant. Aquest, normalment, ja enviava els seus propis treballadors. D’aquesta manera la venda i els sous
estaven assegurats.
Les quatre hectàrees de terra del mas per
conrear es dividien en dues parts i, en cada
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ELS MASOVERS

...Amb una
memòria cansada
pel pas del anys,
la Lola recorda
pinzellades d’una
infantesa marcada
pel treball al
camp...

Vista del menjador de la casa. Podem veure la taula
del 1884 i tres portes de mida 1,75 m. Antigament es
feien d’aquesta mida perquè la gent no creixia tant.

una d’elles se sembrava o blat o blat de
moro. A l’any següent, la sembra es feia a la
inversa que l’any passat. La quantitat de
blat que se sembrava havia de cobrir les
necessitats de la família durant un any. Un
cop collit, es portava a la farinera de les
Preses a moldre i, llavors, setmanalment es
portava la farina a cal flequer perquè fes el
pa. Aquest procediment va canviar cap al
1954: “el blat ja no ens el quedàvem per a
nosaltres, el veníem a la farinera; compràvem el pa a cal flequer sense saber d’on
provenia la farina”.
Del blat de moro obtingut s’engreixaven
una o dues truges. Es feien criar, i els garrins es venien, a excepció d’un parell que
es guardaven per al consum propi.
Aquesta explotació no era una feina fàcil i,
per aquest motiu, la família Rafart va
necessitar de l’ajuda d’uns masovers.

Vista originària del “porxet “ o eixida de mas Paiola.

La Lola i la seva germana Mercè a l’entrada de la
masoveria de Paiola.

“La relació amb els amos era bona. Recordo
jugar amb l’Esteve i el seu germà Joan a saltar a la corda a fora l’era. Nosaltres treballàvem la terra i teníem una mica de bestiar;
bàsicament per al consum propi. Tant els
meus germans com jo havíem d’anar a fer
jornal fora del mas. Amb el que ens donava
la terra, només en teníem pel dia a dia”.
Si hi ha dues coses que van marcar la infantesa de la Lola són, sense cap mena de
dubte, la misèria i el tren: “Hi havia tanta
misèria, en aquell temps, que quan matàvem el porc ho veníem tot i només ens quedàvem la cansalada, els peus i el cap. Sort
que, amb el meu jornal, la mare podia anar
a comprar una mica de queviures per passar la setmana”.
“L’arribada del tren va ser un esdeveniment
molt curiós. Estàvem acostumats a la
calma, però amb la seva arribada havíem
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...Un cop collit, es
portava a la
farinera de les
Preses a moldre i,
llavors,
setmanalment es
portava la farina a
cal flequer...

Dolors Castañer Vila, més coneguda com la
Lola de can Clareta, va néixer i créixer, juntament amb els seus germans, al mas
Paiola.
Amb una memòria cansada pel pas del
anys, la Lola recorda pinzellades d’una
infantesa marcada pel treball al camp, les
misèries típiques d’una guerra i, per descomptat, l’arribada del tren que va despertar tant la curiositat com la calma de tots
aquells que el van viure.
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Mas Paiola

CURIOSITATS:

...Anava amb els
meus germans a
l’escola d’en Bas,
i per estalviar-nos
tota la recta de la
carretera
passàvem
per la via...

...Amb el meu
germà Joan
posàvem una peça
de 5 cèntims a
sobre del rail.
Quan havia passat
el tren,
ja en valia 10.

Un conegut pintor de l’època, anomenat
Garralda, va demanar permís al propietari
per pintar uns quadres de la casa: “Miraves
el seu quadre i el veies viu, era exacte”. Un
d’aquests quadres es va vendre a Califòrnia
per cinc milions de les antigues pessetes i
un altre a Madrid. L’Esteve Rafart sempre li
deia: “Vostè sempre es ven casa meva”.

Paiola i la via del tren
La Dolors Castañer Vila, més coneguda com la Lola de
can Clareta

d’anar amb molt de compte pel bestiar.
Teníem por que els animals que pasturaven
i corrien per fora no anessin a la via. Com
que sabíem l’horari que passava, intentàvem tancar-los o vigilar-los”. Continua
explicant : “Ja ens havien avisat que passaria per allà però recordo, com si fos ara, la
primera vegada que el vam veure. Tots els
veïns van venir cap al mas i, per no perdre
fil, uns quants ens vam asseure al pont que
hi havia sobre la via.
Les vies del tren no només van servir com a
guies del tren de passatgers i dels vagons
de mercaderies sinó que, durant l’època
d’escola de la Lola, li van servir de camí :
“Anava amb els meus germans a l’escola
d’en Bas, i per estalviar-nos tota la recta de
la carretera passàvem per la via, encara
que ens feia una mica de por”.

•Ningú portava rellotge en aquella època. El primer que passava era a 2/4 de 6 del matí i ens
servia de despertador. Si s’avançava o es retardava, nosaltres també.

•El tren d’Olot marxa com vol i torna com pot.
•El meu germà Joan i jo anàvem a escola a en
Bas. Com que el tren anava tan a poc a poc,
podíem pujar-hi sense que parés i així ens
estalviàvem de pagar.

•Passaven cada dia 2 o 3 trens d’anada i 2 o 3 de
tornada i un de càrrega.

•El trajecte en Bas-Girona durava dues hores i
mitja. A Amer, parava trenta minuts perquè els
passatgers baixessin a esmorzar. En Creus, el
cap d’estació, tocava el xiulet i tots tornaven a
pujar.

•Amb el meu germà Joan posàvem una peça de
5 cèntims a sobre del rail. Quan havia passat el
tren, ja en valia 10.

•Una vegada va saltar una gallina sobre el vagó
del tren. Quan van arribar a en Bas i la van
veure, els treballadors del tren la van matar i
en van fer una cassola.
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Una petita història d’en Pep de Payola, explicada pels seus fills
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En Pep de Payola era un home creient, amb la seva religió Catòlica.
Però, en el temps de la guerra, li va tocar d'0bligació anar a lluitar en
el règim d'esquerres per les terres d'Aragó. Cap al final de la guerra,
els republicans van recular cap a França. Ell, en aquells moments, es
tr0bava a Saragossa.
l sense cap control, va decidir tornar a peu fins a casa, eren moltes
hores de camí i menjava el que tr0bava pels camps per s0breviure,
cols, naps, (segur que de gana en va passar molta) però encara va
guardar una llauna de sardines fins que va arribar a casa.
Ell sempre explicava que quan va veure les muntanyes de Montserrat
li semblà que ja estava a casa, li va fer tanta il·lusió que per aquest
motiu a la seva filla petita, nascuda després de la guerra, li van posar
el nom de Montserrat.
El pare, que com ja hem dit era un home creient, sempre portava un
rosari a la butxaca del pantaló com si fos una mascota, per portar- li
sort.
En arribar, es va tr0bar que la casa estava ocupada per un comitè de
refugiats que reculaven cap a França. Ell va tenir por, per tant va
decidir entrar per la porta de les corts de les vaques.

La mare, com de costum, va anar a munyir les vaques i el va veure, però
a penes el va reconèixer de tan prim com estava. Com és de suposar
quina alegria que va tenir!, encara que ell va continuar amagat per no ser
desc0bert. En una ocasió, dos dels components del comitè van baixar a
la cort, i ell, en sentir-los enraonar, s'amagà darrere d'un vedell, per no
ser descobert, i per sort el vedell no es va moure i no el van veure.
Un dia que els membres de comitè van marxar, ell es va atrevir a pujar
a dalt, a la sala, i el primer que va veure va ser el seu fill Esteve,
aquest, molt content, va anar cap a la cuina cridant. “Mare ! Mare ! Ja
tornem a tenir el pare”, i la mare li contestà. “Sí: és veritat, però no ho
diguis a ningú perquè encara el podrien agafar”.
Després, a la postguerra, entrà a l’Ajuntament per ser tinent d’alcalde, ja que era una b0na persona i fins i tot en alguna temporada
va substituir l’alcalde.
També era conegut al p0ble per ser la persona que passava la
“vacina" els diumenges a la missa major.
Va morir l’any 1969 i tenia 72 anys, estava content i orgullós de deixar
tots els sis fills casats, tal com ell volia. També va deixar alguns néts
que eren la seva il·lusió.
Joan Rafart

Agraïments: Esteve Rafart, Pepita Soy, Dolors Castañer, Joan Rafart i Jordi Casas
Bibliografia: Llinatge dels Rafart i Payola del Mas Paiola, Josep M. Subirana i Rafart
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FA R MÀ C I A

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

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

FA R M A C I O L A

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

AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA

C/. Mestre Viver Puig, 1 (Pol. Ind. La Serra)
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
rbarcons@teleline.es

Tel. 972 69 04 69
Fax 972 69 08 42
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Els personatges: EN LLLUÍS I LA REMEI
En Lluís va néixer l'any 1931 als Hostalets, a les Mates de Tarrús,
una casa més coneguda com a cal Caio. La Remei va néixer a Sant
Feliu de Pallerols, a la Casanova de Pallerols, també coneguda
com la Teuleria. Fa 55 anys que es van casar i, al cap de poc, van
venir a viure a en Bas. Des de llavors que no han deixat de
col·laborar en diverses activitats del nostre poble, on s’han convertit en una de les parelles més conegudes i estimades.

Parleu-nos de la vostra infància

LLUÍS: Jo vaig anar
a escola fins als 12
o 13 anys i
aleshores me’n
vaig anar a casa a
treballar el camp.

PUIGSACALM 122

REMEI: A casa
meva també feien
de pagesos. I jo
també ajudava: em
feien anar a
guardar les
vaques, fer la feina
de la casa, anar al
camp, cavar,
dallar...
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Lluís: Vaig néixer a cal Caio dels Hostalets i hi
vaig viure trenta-set anys. A casa feien de
pagesos. Tinc un germà tres anys més petit
que jo. De petits anàvem tots dos a escola als
Hostalets. Un cop acabada la guerra va venir
un mestre castellà. Els nois grans vam anar
amb aquest mestre. I els petits i les noies
anaven amb la mestra. Recordo que una
vegada, pel primer de maig, va nevar. Llavors,
en lloc de sortir a les sis, ens van deixar marxar a les cinc de l’escola a tots els de pagès.
Aleshores els del carrer estaven enfadats.
Des de llavors, els de pagès amb els de carrer
no ens podíem pas veure. Jo vaig anar a
escola fins als 12 o 13 anys i aleshores me’n
vaig anar a casa a treballar el camp.
Remei: Jo vivia a la Casanova de Pallerols amb
els meus pares, el meu germà i la meva germana. A casa meva també feien de pagesos. I
jo també ajudava: em feien anar a guardar les
vaques, fer la feina de la casa, anar al camp,
cavar, dallar... una mica de tot. Anava a escola
a Sant Feliu amb les monges, però només hi
podia anar durant la temporada d’hivern, perquè a casa ens havien de menester per treballar la terra. Llavors, quan era hora d’anar-hi,
jo no hi volia anar perquè les altres m’havien
passat al davant!
Lluís: A cal Caio hi vivíem tres famílies de
masovers. Entràvem tots per la mateixa porta
i un cop a dins tothom tenia les seves habita-

La Remei amb el seu germà, la seva germana, els seus
pares i la seva àvia, a Sant Feliu.

Els pares d’en Lluís

cions i la seva cuina, però la sala era la
mateixa per a tots. Amb nosaltres, també hi
vivien els meus avis. Els altres dos masovers
eren en Bassachs i en Ramon Costa. Entre
totes tres famílies érem vint-i-sis de colla i
érem tots molt ben avinguts. Els amos de la
casa eren els de Tarrús. Normalment, cada
família dinava a la seva cuina, però per la
Festa Major dinàvem tots junts al menjador, i
hi havíem d’afegir una taula. Un dia a l’any
també matàvem el porc. Llavors, més endavant, jo anava a matar el porc a can Calet i a
ca l’Arcís (on ara hi ha l’Hostalet) un cop per
setmana.
Remei: Quan anava a escola a Sant Feliu, hi
anava cada dia caminant des de casa. Al pont
de ferro sempre hi havia gitanos. Una vegada
els meus pares em van fer comprar arengades
a Sant Feliu sortint de col·legi. I llavors, tornant cap a casa, els gitanos me les varen
fotre, i a casa em varen ben renyar. Cap als
deu anys ja vaig plegar d’anar a l’escola. Llavors ens feien guardar les vaques i treballar al
camp, i a les tardes anàvem a cosir a Sant
Feliu. Hi anàvem a peu, amb els veïns, i hi
teníem tres quarts d’hora. Sempre anàvem a
peu a tot arreu: a comprar, a missa a Sant
Feliu... Si anàvem a Olot, hi anàvem en tren,
que l’agafàvem a Sant Feliu o bé a l’apeadero
de Sant Miquel. Per agafar el tren, havíem de
menester el salvaconducte.
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va enfadar molt. I jo pensava: “Si les oques es
moren m’estovaran”. Però al final els va passar la borratxera i van créixer ben maques.

Com es van conèixer?
Lluís: Va ser per la festa de Sant Feliu, jo tenia
vint-i-dos anys i la Remei en tenia dinou. Va
ser al ball, a l’envelat. Devia ser l’any 53.

Com hi anàveu fins a Sant Feliu al ball?

LLUÍS: Nosaltres
també anàvem a
peu a tot arreu.
Per anar a comprar
anàvem fins als
Hostalets...

Els pares de la Remei: Josep Soler i Mercè Arbat.

Lluís: Nosaltres també anàvem a peu a tot
arreu. Per anar a comprar anàvem fins als Hostalets. I si havíem d’anar a Olot, anàvem a en
Bas a agafar el tren. Per al salvaconducte pagàvem tres pessetes i valia per tres mesos. Hi
podíem anar tantes vegades com volguéssim.
Amb el salvaconducte que teníem, es podia
anar a Olot, Figueres, Ripoll i Núria. Si volies
anar a Girona, n’havies de menester un altre.

Lluís: A peu.
Remei: Llavors vam començar a festejar. Vam
festejar cinc anys.
Lluís: Durant el temps que vam festejar, jo
anava un cop cada diumenge a peu a Sant
Feliu a veure la Remei. Hi anava a la tarda, i hi
estava fins al vespre. Arribava a casa a les
onze de la nit, que ja era ben fosc.
Remei: Pujava amb un lot per la pujada de
Santa Cecília.
Lluís: Però no l’encenia mai; ja m’hi veia. Passava de Santa Cecília cap al Casot i el Ventós
fins a cal Caio. Hi estava una hora i cinc
minuts.
Remei: Quan venia en Lluís, a l’hivern, anàvem al cine a Sant Feliu, que era on hi ha l’Esbart del Firal, a la part del darrere. I quan
venia a l’estiu, anàvem a passeig, a seure en
alguna ombra. I això durant cinc anys.

I quan va fer la mili, Lluís?

En Lluís amb el seu germà, els seus pares, l’àvia i dos
tiets.

Quan us vau casar?

Expliqueu-nos alguna anècdota dels
anys que vau viure a pagès.

Remei: Vam fer dos casaments junts. El del
meu germà i el nostre. Ens vam casar l’onze
d’abril del 1959, el dia que jo feia 25 anys, a

Remei: Quan jo era una nena, un dia la meva
mare i la meva germana van anar a buscar
aigua fins a la font de la Fontana. Em van dir
que jo em quedés a casa. Llavors feia poc que
havíem comprat unes oques petites. La mare
em va dir que donés llet amb un rajolí de
conyac a les oques. Es veu que amb una
miqueta de conyac creixien més ràpid i més
espavilades. Però jo, en lloc d’un rajolí, n’hi
vaig posar una mica més del compte. Quan
van arribar la meva mare i la meva germana
de la font van veure que les oques feien coses
rares: una estirava la pota, l’altra aixecava
l’ala, l’altra no s’aguantava dreta... La mare es
El casament d’en Lluís i la Remei (dreta) i del germà de
la Remei.
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REMEI:
Quan venia en
Lluís, a l’hivern,
anàvem al cine a
Sant Feliu, que era
on hi ha l’Esbart
del Firal...

Va ser abans de conèixer la Remei. Hi vaig
anar l’any 1952, vaig estar tres mesos a Barcelona, i un any i deu dies a Sant Julià de
Ramis. Recordo que quan jo feia la mili van
començar a fer l’Hospital Josep Trueta, pel
març del 1953. Cada dia hi passàvem per
davant perquè anàvem de Sant Julià de Ramis
a Girona a buscar el pa i el menjar, i vèiem
com construïen l’hospital.
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Els personatges: EN LLLUÍS I LA REMEI

l’església de Sant Feliu. Ara hem fet els cinquanta-cinc anys de casats. Vam fer l’àpat del
casament a can Central de les Preses.
Lluís: Llavors encara no teníem cotxes. Vam
llogar un autocar. Entre tots dos casaments
érem vuitanta de colla.
Remei: I vam anar de viatge de nuvis a Barcelona i fins a Montserrat. A Barcelona hi vam
anar amb tren. I des d’allà vam agafar un
autocar per anar a Montserrat.

LLUÍS:
Llavors encara no
teníem cotxes.
Vam llogar un
autocar. Entre tots
dos casaments
érem vuitanta de
colla...

Un cop casats on vau anar a viure?
Remei: Vam anar a viure a cal Caio. Vivíem
amb tots els masovers. Tots dos treballàvem
la terra, llavors jo vaig anar a treballar a la
fàbrica de ca l’Estevot.

I quan va néixer el vostre fill?
Remei: En Josep va néixer el quinze de febrer
del 1960.
Lluís: Llavors encara vam viure a cal Caio fins
a l’any 1968, que vam venir a en Bas, quan en
Josep tenia vuit anys.

Quines feines heu tingut al llarg dels
anys que heu viscut a en Bas?
Remei: Jo havia treballat a ca l’Estevot, a l’Hotel Sant Antoni i a can Riera.
Lluís: Jo anava a matar el porc també a l’Hotel
un cop a la setmana. A cal Caio ja no hi anava.
Un cop vaig marxar d’allà ja vaig deixar les
terres. Llavors vaig anar a treballar a la filatura de can Puigdemont. Hi vaig treballar vinti-cinc anys. Els primers cinc anys feia torns, i
els altres vaig treballar de nit.

Què ens podeu explicar del Casal d’Avis
d’en Bas? Vosaltres el vau estrenar.
Remei: Vam estrenar el casal d’avis d’en Bas
el 1988. Vam ser els que el vam obrir. El vam
estar portant nosaltres dos durant set anys.
Servíem cafès, camamilles, netejàvem el terra
i les taules, escombràvem, fregàvem... Els del
GECA hi venien a tirar fotos, i en baixar, com
que era fosc, en Menguis em venia a acompanyar fins a casa. Llavors en Lluís encara treballava a can Puigdemont, de nits, i sempre hi
havia algú o altre que m’acompanyava fins a
casa. Un cop en Lluís va estar jubilat, també
venia al Casal d’Avis i baixàvem junts.

Venien molts avis al Casal?
Remei: Sí, molts. Vam haver d’allargar el local
perquè no hi cabíem. Obríem cada dia de
dilluns a diumenge de tres a set.

A part del Casal d’Avis, heu col·laborat
en moltes més entitats d’en Bas...

REMEI: I vam anar
de viatge de nuvis
a Barcelona
i fins a Montserrat.
En Josep (fill d’en Lluís i la Remei) i el seu cosí a cal
Caio.
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On van anar a viure d’en Bas?
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Lluís: Primer vam anar al carrer de Sant
Ignasi, de lloguer en un pis de can Sant
Mateu. Casualment, els tres masovers de caI
Caio vam anar a parar al carrer de Sant Ignasi.
El juny del 1974 vam anar a viure a les cases
barates. Ja havíem comprat la casa quan
vivíem a Sant Ignasi. I des de llavors, sempre
més hem estat en aquesta casa. Quan vam
venir a en Bas va venir també la meva mare, el
meu pare ja havia mort l’any 1955. La mare va
viure sempre aquí amb nosaltres fins que es
va morir.

Lluís: Jo ajudo el GECA, cada any per la Lletissonada els porto el lletissó plantat en un
test. El busco en algun camp, el planto i ja va
creixent.
Remei: També hem fet la xocolata dels Reis,
durant trenta-tres anys, nosaltres dos junt
amb la Mercè Planagumà i l’Antònia Artigues.
Tot va començar fent la xocolata del pessebre
vivent que es feia al Prat, on també ens disfressàvem. Anàvem a missa i llavors repartíem la xocolata.

El pessebre vivent del Prat amb en Peret de la Vila i la
Remei.
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LLUÍS: Jo també
vaig estar a la
piscina uns quants
estius. Vaig
començar-hi a
treballar per
substituir en Pep
dels Torrons...

REMEI: L’Esteve va
néixer el 23 de
febrer del 1984.
I al nostre jardí hi
ha una aulina que
té els mateixos
anys que ell.
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En Lluís i la Remei amb el seu fill Josep i el seu nét Esteve.

Quan feien l’exposició de flors a la rectoria, hi
portàvem rams i havíem aconseguit premis.
Un any vam fer l’escut del futbol d’en Bas i
vam guanyar un premi. Amb els del Casal,
també vam fer un ram un altre any i també
vam aconseguir un premi.
Lluís: Jo també vaig estar a la piscina uns
quants estius. Vaig començar-hi a treballar
per substituir en Pep dels Torrons, que s’havia mort. Ens en cuidàvem els jubilats. Hi vaig
estar del 2005 al 2010, amb en Quel de can
Tista, en Josep Bartrina (Sisó), i en Ramon de
can Xulo, que també va morir, i llavors vam
quedar nosaltres tres. M’agradava molt.

No us enyoreu de Sant Feliu i dels
Hostalets?

Encara no ens heu parlat del vostre nét.

UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ
Remei: Les notícies.
Lluís: Les novel·les sud-americanes del
canal NOVA. Comencen a les tres de la
tarda i fins a 2/4 d’11. És un Canal d’Antena 3.

Remei: L’Esteve va néixer el 23 de febrer del
1984. I al nostre jardí hi ha una aulina que
té els mateixos anys que ell. Ha viscut sempre amb nosaltres, fins ara, que ha anat a
viure en un pis.

Ara que fa temps que esteu retirats,
quines aficions teniu?
Lluís: Jo tenia l’hort. Sempre que he estat
aquí he treballat a l’hort, però ara l’he deixat.

Tornaríeu a viure a pagès?
Remei: No. Aquí hi estem molt bé. Tenim
aigua, llum, és tot pla, sense haver de pujar
escales...
Lluís: A la mare, al cap d’un temps de ser
aquí, semblava que li havien tret deu anys
de sobre. De seguida ens hi vam acostumar. Aquí s’hi està molt bé.

Remei: No.
Lluís: Una mica sí, però prefereixo en Bas.

RECOMANEU-NOS
UNA CANÇÓ
Remei: Mi carro, d’en Manolo Escobar.
Lluís: La sardana Sota el mas Ventós.
UNA PEL·LÍCULA
Remei: Lo que el viento se llevó
Lluís: Torrente

UN LLIBRE
Remei i Lluís: Llegim més revistes que llibres, ens agrada molt el Pronto.
UN COLOR
Remei: Blau
Lluís: Verd
UN MOMENT INOBLIDABLE
Remei: El dia que ens vam casar.
Lluís: El dia que va néixer en Josep.
UN LLOC PER VIURE
Remei: En Bas, no ens treguis d’en Bas.
Lluís: En Bas, és el millor.

Laia Martí
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EL TRES MIL DE L’ESTIU

Pics d’Astazú, oriental 3.071 i occidental 3.012 m
Des de la vall de Pineta i per el Balcó del mateix nom
Astazú des del llac Marboré

E
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...El resultat és un
paisatge
extraordinàri,
sensacional,
inmens, que
supera en molt
qualsevol
expectativa que un
s’hagi format
previament.
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nguany, per a l’objectiu del tres mil de cada
estiu, el GECA ha triat els pics d’Astazú.
Aquest dos cims es troben al fons del balcó
de Pineta i són la continuació, cap a l’est, dels
pics de Marboré.
Entre els dos pics, hi ha un coll molt marcat i
de fàcil accés per la banda aragonesa i
abrupte i molt vertical pel vessant occità.
Aquest coll, en realitat, és la sortida del couloir de Swan. Aquest corredor és una línia
molt estètica que ressegueix en diagonal la
paret nord dels Astazús i un objectiu alpinista
d’un cert nivell. Un grup de joves del GECA el
vam escalar l’any 1987.
Abans, per Tots Sants de 1983, una excursió
de joves de l’entitat va acampar durant dos
dies al final de la vall de Pineta i va pujar fins
al balcó i la bretxa de Tucarroya.
El balcó de Pineta és un replà situat a 2.520 m,
aproximadament.

En Pere Gelis i en Carles Terma escalant
el coloir de Swan el 1987

El grup a la vall i arribant al balcò, el 1983
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...Arribats al Balcó
de Pineta podrem
admirar a la nostra
esquerra tota la
cara nord del Mont
Perdut...

...Enguany no hi
haurà la
desgrimpada de
l’any passat, peró
també gaudirem
d’un curt tram de
cresta entretigut...

Aquest replà és el testimoni de l’activitat glaciar que va modelar tot l’amfiteatre de muntanyes que l’envolta.
Per la magnitud i les dimensions d’aquest
entorn extraordinari, es fa molt difícil imaginar com es devia estimbar per aquest desnivell la gegantina cascada glaciar que va excavar tota la vall de Pineta.
El resultat és un paisatge extraordinari, sensacional, immens, que supera en molt qualsevol expectativa que un s’hagi format prèviament.
Jo opino que entre el coll de Bujaruelo i els pics
de la Múnia hi ha les millors postals del Pirineu.
És cert que hi ha altres llocs de gran categoria; la vall de Gaube amb la cara nord del Vinhamala, la vall d’Ôo i els seus llacs i cims i
altres punts concrets són de similar categoria, és cert, però, una concentració tan gran
d’accidents, cascades, cims, parets i paisatges com aquí, és única. Al nord Gavarnia, al
sud Ordesa, definitiu.
Doncs, bé, per una de les entrades del Parc
Nacional d’Ordesa, la Vall de Pineta, nosaltres accedirem al nostre tres mil anual.
Arribats al balcó de Pineta, podrem admirar, a
la nostra esquerra, tota la cara nord del Mont
Perdut i el que queda de la seva famosa glacera penjada. Una mica més al sud d’aquest, hi
ha el Soum de Ramond i, cap al nord, hi veiem
el Cilindre de Marbore i el Marboré, que precedeixen el nostre objectiu. Aquesta visió i la del
llac glaçat de Marboré amb la bretxa de Tucarroya que tanca el circ, pel nord, és d’una categoria muntanyenca de primer ordre.
Des del fons de la vall, a 1.290 m, haurem de
caminar de valent per arribar al balcó a

2.520 m, quan hi arribem, entendreu el perquè de “balcó”.
Aquests 1.200 metres llargs de desnivell, si es
fan a primera hora del dia i a un pas constant
però suau, no es fan pesats. Les vistes i l’ànsia d’anar descobrint les diferents perspectives ens entretenen i ens menen sense un gran
estrès a l’entrada del balcó.
Però, amics meus, arribats en aquest punt, si
per un cas haguéssiu patit una miqueta en
desgranar l’anterior desnivell, aquí us passaran tots els mals.
La contemplació del decorat que aquí podreu
gaudir us ben aseguro que el recordareu sempre més. Ningú que parla del balcó de Pineta
descriu el desnivell, però tots parlen de què
hi van veure.
El més fort ja està fet, cinc-cents metres més
ens separen dels dos cims que són l’objectiu
i l’excusa per haver pujat fins aquí. El camí, a
més, ara és suau i remunta a poc a poc.
Del cim dels Astazús veurem els nostres
objectius d’ara fa un any. Ens quedaran ben
encarats amb la glacera d’Aussau i els cims
del Montferrat, Cerbillones i Vinhamala
davant nostre.
Us convido a venir, gaudireu d’una excursió
d’alta muntanya en un marc únic. Enguany no
hi haurà la desgrimpada de l’any passat, però
també gaudirem d’un curt tram de cresta
entretingut i la dificultat més gran serà el desnivell i la distància acumulada, de totes maneres ja sabeu que regularem el pas perquè tots
puguem fer l’ascensió i sobretot gaudir-la.
Pere Gelis
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Lletissonada al Puig Satoies i la Creu del Rabadà

Lletissonada. Només una paraula, però plena de records i bones estones. És un ganxo que em porta al
passat, quan només tenia 7 o 8 anys i vaig treure el nas per la Vall d’en Bas. Pensar en aquell lloc i aquell
temps no ho puc separar del fet que ho vaig compartir tot amb el meu cosí, en Joan Munich. Ja fos a peu
o amb bicicleta, les Carraques, els dèiem en aquells trossos de ferro amb rodes. Els seus pares tenien llogada una part de la Batllia, que, si no ho recordo malament, és d’Hostalets. Ja a Sant Esteve, anys després, a la torre Mateu, ens vàrem iniciar i aficionar a fer excursions amb la secció jove del GECA, amb en
David Ortiz, en Simó i en Toni Matilló. De mica en mica, racó a racó, pas a pas, la Vall d’en Bas va anar formant part de nosaltres. És curiós, però quan vaig cap a la Vall, per la zona d’Anglès, hi ha un punt que es
veu la punta del Puigsacalm i Santa Magdalena, i al cor ja sento una fiblada. Entrar a la Vall pel túnel i
trobar-te ja de cara tota la serralada, em fa somriure. I no em fa falta moure els llavis, és tot el cos que
respon a una crida que no puc controlar.

C
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...El sol ben aviat
ens escalfava, era
un dia esplèndid.
El pas de la Cabra
semblava més
aviat el peatge de
la Cabra...
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rec que en Joan va fer la primera Lletissonada amb 6 o 7 anys i corria la setena o vuitena edició. Jo, la primera en la qual vaig
participar, va ser la novena, em sembla. Era
tot un orgull acabar-la, i una gran satisfacció. Edició rere edició, i maleint l’any que no
hi podia anar, ens hem anat fent grans. I ara
ja hi vénen els meus fills, una nova generació de lletissons que s’esperen cada any
amb emoció el primer diumenge de maig.
En aquesta edició, si no m’erro, érem gairebé 1.300, i quan ens acostàvem amb el
cotxe ja es veia que hi havia molta gent. La
sortida planera per escalfar i cap amunt.
El sol ben aviat ens escalfava, era un dia
esplèndid. El pas de la Cabra semblava
més aviat el peatge de la Cabra, hi havia
més cues que al de Martorell. Ens hi
vàrem estar ben bé 40 minuts parats. A
dalt, un prat clàssic amb roures! De sempre m’ha agradat que, quan ens enfilem
amunt i mirem cap a la Vall, veiem com tot
es va fent petit i la visió s’expandeix cap a
l’horitzó: Pirineus, Montseny, Montserrat,
Canigó. Els vam veure tots.

Com que anàvem retardats, la gana es feia
notar, no arribàrem a l’esmorzar fins a les
onze passades. En algunes edicions, l’esmorzar era més d’hora, al contrari d’aquest
any. La parada sempre va bé, ara que, si t’hi
estàs massa estona, després costa arrencar. Potser prefereixo com aquesta vegada
perquè, de fet, la feina ja estava feta, pujades suaus, planes i la baixada. Així que un
descans just per agafar forces i omplir la
panxa de manera acceptable.

A les inscripcions ja es notava que hi havia molta gent
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...Després, l’últim
tram, només un
control més i la
plana. Però abans
un altre coll
d’ampolla,que fa
que alguns, en
baixar, passin pel
camí paral·lel
a l’oficial.

...Esperarem amb
ànsia la següent, i,
perquè no es faci
llarg, anirem
visitant la Vall amb
assiduïtat.
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El pujant de la Cabra amb les cues

A partir d’aquí, el camí girava cap a Sant
Miquel de Castelló, tot i que faltava un
bon tros. Sort que la pluja no havia caigut
en uns dies, els camins estaven eixuts i en
bon estat, es feia via. En general, en tot
moment el camí va estar molt equilibrat,
ni pujades molt fortes ni baixades d’aquelles que et deixen els genolls clavats. Amb
l’energia renovada, després d’una baixada curteta, el camí cap a l’ermita que
vetlla per la vall dia i nit. El vell camí, que
ve de Falgars, i, entremig, Mas Pibernat.
Aquella zona la tinc molt present, l’havíem caminada molt amb el GECA. La
tanca verda, rodejada de boix i alzina,
aquella mena de safareig enrunat, on tiràvem pedres i la font que de petits obríem
la tanca per mirar si hi havia tritons...
Pibernat, que era refugi de bestiar, era en
reconstrucció, com canvien els temps. És
un edifici imponent. I allà mateix, en el

penúltim control, en Menguis m’enxampa
per escriure aquestes línies. També m’hi
trobo en Simó, incombustible ell (el veig
igual que fa més de 25 anys enrere), menjant el iogurt, clàssic també de la LLetissonada. Després, l’últim tram, només un
control més i la plana. Però abans un altre
coll d’ampolla, que fa que alguns, en baixar, passin pel camí paral·lel a l’oficial. La
vall s’acosta i el final, també. El sol
escalfa, les cames fan figa, però els ulls
brillen. Perquè per cansat que un pugui
acabar de la caminada, la recompensa va
més enllà d’acabar. És el que t’emportes a
casa, l’olor i les remors del bosc, la visió
dels paisatges; el cansament marxa en
descansar. L’endemà, quan arribes a la
feina, ho fas amb una altra cara. D’alguna
manera estàs més net i lleuger, com si tota
la brutícia hagués quedat consumida pels
camins de la Garrotxa.
A l’arribada, una nova samarreta, i uns
avituallaments escassos, (ens quedem
sense Vichi!) potser empatx d’èxit? Bé,
sigui com sigui, una Lletissonada més a
les espatlles, o a les cames, tant li fa.
Esperarem amb ànsia la següent, i, perquè no es faci llarg, anirem visitant la Vall
amb assiduïtat.
A veure a on ens portareu, us vull encoratjar a seguir com fins ara. Ànims a tots els
que ho fan possible, i moltes gràcies per
fer-nos sentir tan feliços caminant!
Xavier Vilanova Munich 2014
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Els 7 Taups i una excursió iniciàtica
Tot just començava la dècada dels 70 del segle passat, quan els aleshores joves del poble, nois i noies,
ens trobàvem a ca les Monges, rebatejat per nosaltres amb el més prometedor i suggeridor nom del
Club. La cita era gairebé diària, al capvespre per escoltar música, xerrar, jugar a ping-pong i els
diumenges a la tarda, a l’antiga capella, hi organitzàvem sessions de ball.

L
...un dia algú de
nosaltres va
suggerir que el
grup hauria de
tenir un nom, vam
triar el
d’Els 7 Taups.
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...Les excursions
per les muntanyes
del voltant del
nostre poble
també eren
habituals, les
fèiem sempre junts
nois i noies,...

a majoria de nois érem membres de l’OJE,
Organización Juvenil Española, que era una
organització governamental de la dictadura
llavors vigent i que es definien com: “Movimiento fundado para la hermandad y entrenamiento de los jóvenes que deseen hacer
de su vida un permanente acto de servicio a
la justicia y a la Patria, dentro del espíritu
cristiano de nuestros mayores”. Teníem el
corresponent carnet i, vist amb la perspectiva
dels anys, l’intent d’inculcar-nos aquells ideals, en el nostre cas, va ser un fracàs rotund.
Set d’aquests nois, els que passàvem més
hores al Club i teníem una relació més
estreta, vam concloure que ens feia falta un
petit racó per a les nostres reunions particulars, hi havia una escala llòbrega que menava
a un cau misteriós, segurament havia sigut
un antic celler, tenia una petita finestra que
donava a l’hort de les monges.
Després d’una neteja a fons, posar-hi una porta
i una petita taula, el local estava a punt. Totes
aquestes reformes es van allargar unes quantes setmanes i, si es van acabar, va ser gràcies
a la bona feina feta per en Menguis, que aleshores ja treballava de paleta.
Molt contents i amb el nostre local en plena
activitat, un dia algú de nosaltres va suggerir
que el grup hauria de tenir un nom, vam triar
Els 7 Taups. L’argument era simple, com
el d’E
aquests animals, nosaltres passàvem moltes
hores quasi sota terra. Per descomptat vam
anomenar el nom de l’animal amb la variant
dialectal del català oriental garrotxí, és a dir;
TAUP, no TALP com correspondria a la denominació basada en el Fabra. En Menguis es va
encarregar de capturar un taup, fer-lo embalsamar i col·locar-lo amb tots els honors a
l’ampit de la petita finestra. Ara, després de
tants anys, encara el conserva.

20

El Taup que en Menguis va embalsamar l'any 1972

Els 7 Taups érem: Jaume Planagumà, el Profe;
Joan Pujolriu, àlies en Menguis; Esteve
Berga, més conegut com en Pirri; Pere Gelis,
en Pericus; Josep Casals, en Barral o Barric;
Salvador Carrera, en Carrera, i jo, Amadeu
Creus. No cal dir que, per a les noies del Club,
el nostre local estava sempre obert. Entre
altres, les més assídues eren: Rosa Dorca,
Dolors Espuña, Angelina Costa, Dolors
Carrera, Carme Boix, Pilar Font, Carme Turró,
Tura Riera, Angelina Salavedra i Lluiseta
Salavedra.
Escoltar i parlar de música era una de les
activitats que més practicàvem. L’expert en
aquesta matèria era en Josep Casals, que llegia les revistes especialitzades i estava al cas

L'antic camí d'Ull de Ter, a la sortida de Setcases,
avui convertit en carretera cap a Vallter.

de l’actualitat dels grups, els concerts i les
novetats discogràfiques. Parlant d’experts, si
teníem algun dubte en qüestions de coneixement, acudíem a en Jaume Planagumà, que
estudiava magisteri, si s’havia d’arreglar, instal·lar o modificar alguna cosa, llavors el més
indicat era en Joan Pujolriu, el “manetes” del
grup i en temes d’excursionisme i muntanya,
l’entès era en Pere Gelis, seguint la tradició
d’alguns membres de la seva família.
Les excursions per les muntanyes del voltant
del nostre poble també eren habituals, les
fèiem sempre junts nois i noies, era una de les
activitats preferides i de retruc calmava una
mica les ires dels nostres “amics”, els caps de
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...Després de
molts dies de
propostes i
discussions, vam
decidir que la
sortida seria la
clàssica travessa
Setcases-Núria per
Ulldeter.

...L’objectiu
d’aquell dia era
Setcases, ja
sabíem que no hi
havia transport
públic i que calia
fer a peu 11 km
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Descansant al costat del refugi d'Ull de Ter. D'esquerra a dreta; ajupits, en Menguis, l'Esteve Berga,
estirat, l'Amadeu Creus, asseguts, en Pere Gelis i en Jaume Planagumà i dret en Barric.

l’OJE, perquè era l’única cosa realment compatible amb l’esperit de l’organització.
Mentrestant, la idea de fer una sortida al Pirineu anava prenent forma, havia de ser una
travessa i per això necessitàvem almenys
tres dies festius, ja que gairebé tots treballàvem, una altra cosa que teníem clara era que
aquesta vegada les noies no ens hi acompanyarien.
Després de molts dies de propostes i discussions, vam decidir que la sortida seria la clàssica travessa Setcases-Núria per Ulldeter. Cal
tenir en compte que aleshores no existien ni
l’estació d’esquí de Vallter, ni la carretera per
accedir-hi. Vam optar per la Setmana Santa
d’aquell llunyà 1972.
Quan les nostres intencions van ser conegudes per familiars i amics, vam rebre tota
mena d’advertències de la perillositat de fer
aquesta travessa en aquelles dates tan properes a l’hivern, però el fet que aquell any al
Pirineu hi havia molt poca neu, o això és el
que crèiem nosaltres, a través de la vista de
les muntanyes de Setcases que hi ha des de
la carretera dels Hostalets.
La data de la sortida s’acostava i era l’hora de
començar a preparar-nos, vam haver de
demanar motxilles, els que no teníem sac de
dormir el vam comprar junt amb alguns punyals d’excursionista. Més endavant vam comprar el menjar i el beure, embotits, formatge,
llaunes de “fabada”, olives, cervesa i una
ampolla de Green Fish, que era un licor de
taronja, “pel fred”.
El gran dia havia arribat. A mitja tarda del
Dijous Sant, Els Taups, en aquella ocasió sis,
en Salvador Carrera no va venir, carregats amb
les motxilles, un llum de gas, un fogó i una
petita destral, entre altres coses, vam agafar
la Teisa cap a Olot i allà ens vam traslladar a la

plaça del Carme, d’on sortien els autocars
Güell, que anaven a Camprodon. Instal·lats a
l’autobús, en Barric va engegar el seu casset i,
en companyia de la bona música i animada
conversa, vam arribar a Camprodon.
L’objectiu d’aquell dia era Setcases, ja
sabíem que no hi havia transport públic i que
calia fer a peu 11 km. Vam començar a enfilar
la carretera quan ja es feia fosc, cal recordar
que aleshores no es feia el canvi horari d’estiu i d’hivern. Al casset d’en Barric, s’hi endollava un altaveu, que portava un altre company, amb un fil llarg per poder escoltar la
música a un volum més alt. Passat Llanars ja
era fosc del tot i només es veia la blancor de
la neu als cims de les muntanyes dels voltants de Tregurà. Caminàvem i la música
sonava a tota potència, era d’un grup desconegut i que ja havíem sentit a l’autocar. En
Barric va explicar que era el nou àlbum d’en
Neil Young anomenat Harvest.
Quan entràvem a Setcases, la nostra preocupació era trobar algun lloc cobert per dormir.

En Barric encara conserva el casset i l'altaveu
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Els 7 Taups i una excursió iniciàtica

Un descans amb el Gra de Fajol gros de teló de fons.

...la pujada era
cada vegada més
forta i en Neil
Young cantava
incansable, mentre
en Menguis
explicava una
pel·lícula que
havia vist...
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...en Pere Gelis ens
explicava que hi
havia uns estris
anomenats
grampons, que es
col·loquen a la
sola de les botes...
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Eufòrics al costat del refugi i la cara nord del Gra de Fajol petit de fons.

Vam entrar a preguntar en una fonda, la sort
ens va acompanyar, disposaven d’una
pallissa que ens van cedir molt amablement.
Després de sopar lleugerament, en Barric ens
va dir que ell no podia continuar, tenia els
peus molt encetats. Ens vam ficar dins els
sacs, mentre anàvem parlant de la travessa i
dels nous paisatges que ens quedaven per
descobrir fins a Núria.
Al matí, en Barric va dir que tenia els peus
molt millor i que continuava, de bon matí vam
enfilar el llarg camí cap a Ulldeter. El dia tenia
una visibilitat molt bona que ens permetia
gaudir del paisatge. Anàvem avançant amb la
remor del riu sempre a prop, la pujada era
cada vegada més forta i en Neil Young cantava incansable, mentre en Menguis explicava una pel·lícula que havia vist i que nosaltres no identificàvem, deia: “És aquella que
hi surt aquell actor; l’Antonio... sí, home,
l’Antonio... Quint o Qim”, al final el tal Antonio va resultar que era Anthony Quinn i la
conya que vam fer sobre aquest fet la va
haver d’aguantar molt de temps. En guanyar
altura, les vistes de les muntanyes eren cada
vegada més espectaculars i vam començar a
trepitjar neu, preníem fotos amb les nostres
ridícules càmeres, aviat el gruix de neu s’anava fent més important, això indicava que el
refugi d’Ulldeter era a prop.
El refugi és a 2.220 metres, el lloc ens va
semblar fantàstic, amb el pic de Bastiments i
sobretot el Gra de Fajol.
Ens anàvem acostant a la base del Gra de
Fajol, la neu ho cobria tot i la pujada s’anava
fent cada vegada més forta, en Pere Gelis ens
explicava que hi havia uns estris anomenats
grampons, que es col·loquen a la sola de les
botes per guanyar adherència i no patinar, i
també el piolet, que és una mena de pic que
es clava a la neu o al gel per progressar, anàvem avançant lentament i ja començàvem a

estar una mica cansats quan vam arribar al
coll de la Marrana a 2.515 metres.
El coll ens obria una nova perspectiva cap al
nord-oest, amb alguns pics que en Pere Gelis
coneixia, com el Freser, i els Torreneules,
entre molts altres desconeguts per a tots. En
Neil Young continuava cantant, mentre nosaltres bevíem i fèiem un mos. Quan estàvem a
punt de marxar, va arribar un excursionista
molt cansat i assedegat, li vam oferir una
llauna de cervesa que va acceptar agraït.
També li vam preguntar pel camí i ens va dir:
“Heu de travessar l’alta vall del Freser, flanquejar la base del pic del Freser i pujar fins a
un punt –que ell ens assenyalava a l’esquerra de l’esmentat pic– i després continuar
per la carena”. Anys més tard vaig saber que
aquell punt era el coll de Tirapits.
De nou en marxa, ens anàvem acostant a la
part baixa de la vall del Freser, amb molta
neu acumulada, cada vegada feia més fred i
en arribar al riu, que tan a prop del seu naixement és un petit torrent, el vam creuar per
un pont molt bonic de neu i glaç. Anàvem fent
camí amb una suau pujada, el fred cada
vegada era més intens i ja no sonava la
música, amb les mans balbes pel fred era
molt difícil obrir el casset i girar la cinta. Així
que de treure l’ampolla de Green Fish i fer un
bon trago, res de res. En aquells moments es
va fer palès que la nostra indumentària era
més adient per passejar pel carrer Major d’Olot que per l’alta muntanya. Els nostres jerseis eren molt prims i les sabates massa baixes. Les coses encara es van complicar més a
mitja pujada, on el pendent era infernal, en
aquest tram em va tocar portar el llum de gas
i la petita destral, anava relliscant en la neu i
feia dos passos endavant i un enrere. En Pirri
anava davant meu i ens anàvem lamentant de
la situació, l’un: “mira que en som de burros,
pocs dies que tenim de festa i els malgastem
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...Tirapits a 2.791
metres ens oferia
de nou més
muntanyes i neu,
el paisatge era
grandiós, feréstec,
esplèndid, sublim,
però sobretot era
per… ¡ acollonir-se!

...De sobte algú va
cridar ¡mireu allà a
baix! i sí, al fons
de la vall, molt
lluny, ¡ el santuari
de Núria!
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Descansant al començament del coll de La Marrana. D'esquerra a dreta, en Barric, en Menguis, en Jaume
Planagumà i al fons en Pere Gelis.

enmig de la neu amb aquest fred insuportable, a mi no mi enganxaran mai més”, l’altre:
“això és una animalada, tan bé que estaríem
allà al Club amb les noies, em vénen ganes
d’asseure’m a terra i dormir-me per acabar
amb aquest patiment”. Algú em va deslliurar
del llum de gas i de la destral, amb les mans
lliures les coses van millorar una mica per a
mi i amb gran esforç vam arribar a dalt del
coll totalment esgotats.
El coll de Tirapits a 2.791 metres ens oferia de
nou més muntanyes i neu, el paisatge era
grandiós, feréstec, esplèndid, sublim, però
sobretot era per… ¡ acollonir-se !
Després de descansar i ja més refets, vam
continuar per la carena en direcció a ponent,
la situació malgrat el fred era molt millor, el
camí tenia pocs desnivells i poca neu.
Caminàvem a bon ritme quan en Pere Gelis va
explicar que a la nostra dreta, cap al nord, hi
havia els llacs de Carançà, no els vam veure,
estaven coberts per la neu i el glaç. De sobte
algú va cridar ¡mireu allà a baix! i sí, al fons
de la vall, molt lluny, ¡el santuari de Núria!
Alleujats, tan contents que fins i tot vam
poder obrir les motxilles per beure alguna
cervesa, també ens vam adonar que molt a
prop hi havia unes creus de ferro clavades al
terra, érem al Noucreus de 2.799 m, la sorpresa va arribar quan vam comptar les creus
i només n’hi havia 7.
Amb la nostra fita a la vista, vam començar a
baixar pel fort pendent amb molts ànims i
renovades forces. Paràvem una estona per
recuperar l’alè, però en pocs minuts tornàvem a baixar ràpidament, la neu era cada
vegada més humida i ens hi enfonsàvem fins
als genolls, no cal dir que teníem les sabates
plenes d’aigua.

Faltava poc pel capvespre i Núria es veia molt
a prop, teníem ganes d’arribar-hi. Mentre
recorríem els últims metres que ens separaven del santuari, la nostra preocupació, com
el dia abans, era trobar un lloc cobert per dormir i un altre on poder escalfar-nos.
La travessa, tant de temps planejada, es va
acabar quan entràvem al bar de Núria per
preguntar on podíem dormir. Ens van dir que
disposaven d’habitacions amb calefacció per
a excursionistes, no ens ho vam pensar ni un
moment i en pocs minuts ja les ocupàvem.
Sense perdre temps, vam treure’ns la roba
molla i la vam penjar als radiadors, en poca
estona semblava un campament d’indigents.
Vam sopar allà mateix, mentre comentàvem
les peripècies i emocions del dia, alguns
companys asseguraven que la baixada de
Noucreus a Núria havia estat el pitjor i que ho
havien passat molt malament, nosaltres
manteníem que el pitjor havia estat la pujada
al coll de Tirapits, que va ser el meu viacrucis
particular, molt adient en aquell Divendres
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...vam ser
conscients dels
perills de l’alta
muntanya i que si
el dia abans a la
tarda ens hagués
agafat allà dalt
una situació
semblant, no
hauríem vist el
santuari...
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...D’aquella
experiència vam
aprendre que a
l’alta muntanya
s’hi ha d’anar ben
equipat i ben
preparat...
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L'endemà ja descansats pixant de cara a Núria.

Sant, però les discussions no van durar
massa, estàvem molt cansats i ens vam posar
a dormir.
L’endemà ens vam llevar recuperats del tot i
després d’esmorzar vam sortir a passejar a la
vora del llac, que tenia gran part de la seva
superfície glaçada. Ens hi vam endinsar un
metre, més o menys. El paisatge era magnífic, malgrat que el cel es començava a tapar,
vam fer algunes fotos amb el santuari al fons,
després, jo no sé per quin motiu havia tret el
punyal de la funda, però el cas és que se’m va
escapar de les mans i va caure entre l’aigua i
les roques, sense cap possibilitat de recuperar-lo. Aquest fet el van aprofitar els companys per fer broma, del que m’havia durat el
maleït punyal i que la funda buida penjada a
la cintura em quedava molt bé.
Havia arribat l’hora de tornar al santuari, el
cel s’havia tapat del tot i les muntanyes
cobertes pels núvols ja no es veien i després
de recollir tot el material, quan sortíem de
l’edifici, nevava lleugerament. En aquells
moments vam ser conscients dels perills de
l’alta muntanya i que si el dia abans a la
tarda ens hagués agafat allà dalt una situació semblant, no hauríem vist el santuari i la
travessa podia haver acabat tràgicament.
Vam dinar a sopluig de l’ermita de Sant Gil,
vam encendre el fogó de gas i amb la paella
vam escalfar la “fabada”.
Era l’hora d’anar a l’estació del cremallera i
continuava nevant. El viatge de baixada va
ser avorrit, el tren estava massa ple per posar
música i tampoc podíem gaudir del paisatge

perquè la visibilitat era molt reduïda, vam
arribar a Ribes de Freser.
Allà vam agafar el tren cap a Ripoll, el dia
continuava gris i humit, però amb la companyia de la música i la discussió de si hi
havia Teisa des de Ripoll o havíem d’anar a
Sant Joan de les Abadesses, gairebé sense
adonar-no-ens, vam arribar.
Després de baixar del tren vam preguntar per
l’autobús per anar a Olot i sí, n’hi havia un
que sortia al capvespre. Quan sortíem de
Ripoll ja era fosc i durant el viatge ens preguntàvem si tan tard hi hauria alguna Teisa
per anar a casa. En arribar vam comprovar
que no n’hi havia cap.
Ens vam quedar a dormir a Olot, dessota uns
assecadors de plaques de guix, a la falda del
volcà Garrinada.
L’endemà, dia de Pasqua, després de llevarnos i recollir-ho tot, ens vam dirigir cap a la
Teisa i allà ens vam separar d’alguns companys que es quedaven per jugar un partit de
futbol, i amb un: “¡ Ja ens veurem aquesta
tarda al Club !” Vam posar punt i final a aquella sortida.
D’aquella experiència vam aprendre que a
l’alta muntanya s’hi ha d’anar ben equipat i
ben preparat, també al llarg d’aquests anys,
entre tots, hem après a canviar aquella pàtria
mesquina i estreta de l’OJE, per la nostra
petita pàtria d’horitzons oberts.
Mentre acabo aquest escrit, entre boirosos
records, sona de fons el Harvest de Neil
Young, que va ser, d’alguna manera, la banda
sonora d’aquella petita gran aventura.
Amadeu Creus Torras - Taup 6

Puigsacalm 122C.qxd:0

4/7/14

19:02

Página 25

QUINOA
BELLESA I BENESTAR

La bellesa que ens corre per dins és la bellesa que expressem per fora, és l’equilibri de l’ésser humà.
La teràpia és salut, i la salut ens dóna bellesa. Una bellesa diferent per a tothom, ningú és igual i ningú
s’ha d’assemblar a ningú, cal un bon equilibri i buscar la felicitat.

TERÀPIES CORPORALS

TRACTAMENTS FACIALS

circulació sanguínia i limfàtica, descontracturant, actua
sobre el físic i el psíquic, activa l’energia del cos, regula el
dolor...
ESPECIALITZADA EN DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL MÈTODE
VOODER: massatge molt suau amb pressions rítmiques,
actua directament sobre el sistema limfàtic. Elimina toxines
i líquids, per problemes circulatoris, edemes o inflors als turmells, actua sobre el sistema nerviós i el sistema immunològic...

• ESPECIALITZADA EN LA TÈCNICA KOBIDO
(escot, coll i facial, lífting facial japonès antic camí
de la bellesa) !!!
— ANTI AGE

REFLEXOLOGIA PODAL: treballa a partir de punts reflexos. Estimula l’òrgan i/o el sistema desharmònic. Equilibra el
funcionament del nostre organisme.

HIGIENES FACIALS
DEPILACIONS HOME / DONA, AMB CERA CALENTA I
TÈBIA

QUIROMASSATGE: massatge manual corporal, activa la

— OXIGENANTS
— HIDRATANTS

ANTICEL·LULÍTIC = MADEROTERÀPIA
MANICURA
PEDICURA
DIETISTA: DIPLOMADA EN DIETÈTICA I NUTRICIÓ
FOTODEPILACIÓ LÀSER UPL

REDUCTOR = VENTOSES

GEMMA, 679 060 319
C/ d’Olot, 21
SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 122

PÍLING CORPORAL (HIDRATACIÓ)
XOCOTERÀPIA (MOLT HIDRATANT)
EMBOLCALL DE TÒFONA (MOLT NUTRITIU)
EMBOLCALL DE FANG NEGRE (ANTIINFLAMATORI)
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Fageda de la Grevolosa i Sant Nazari
SORTIDA CONJUNTA GECA MAINADA I L’ESCOLA VERNTALLAT

El grup a Sant Nazari

E

PUIGSACALM 122

...havien de portar
aigua, un bon
entrepà i sobretot
moltes ganes de
caminar i passars’ho molt bé...
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...Vam començar a
caminar per un
camí ample, fins
arribar a una gran
esplanada plena
d’arbres
centenaris...

l diumenge 25 de maig, la secció de la mainada del GECA va dur a terme la seva darrera sortida de la temporada. En aquesta
ocasió, vam comptar amb l’acompanyament dels petits de l’escola Verntallat, després que alguns monitors de la secció mainada van anar a l’escola a fer la presentació
de les activitats del grup GECA, i s’aprofità
l’ocasió per explicar que a la propera sortida estaven convidats a caminar amb nosaltres al bell mig de la Fageda de la Grevolosa, i com a excepció podien venir acompanyats de familiars i amics. Només havien
de portar aigua, un bon entrepà i sobretot
moltes ganes de caminar i passar-s’ho molt
bé. La xerrada va tenir un gran èxit, ja que
el dia de la marxa entre familiars i alumnes
vam obtenir un gran grup.

El punt de trobada va ser a l’Escola Verntallat a dos quars de nou del matí. Després de
passar llista, vam organitzar cotxes per dirigir-nos al coll de Barcons, on allà començaria la nostra aventura.

En Simó ens va comentar que aquesta sortida era al revés, començaríem amb una
baixada i que a la tornada trobaríem la
pujada. Vam començar a caminar per un
camí ample, fins arribar a una gran esplanada plena d’arbres centenaris, on en Simó
ens va explicar alguna que altra història.
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...Ens trobàvem ja
al bell mig de la
Fageda de la
Grevolosa, amb
aquells arbres tan
alts i plens de
fulles...

...vam arribar al
Salt del Roure,
estava preciós,
baixava un salt
d’aigua amb força
cabal...
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Quan vam arribar una altra vegada a coll de
Barcons, en Simó va dir que era molt d’hora
i que ens arribaríem fins al Salt de Roure, ja
que es trobava a pocs minuts del lloc on
ens trobàvem. Vam pujar al cotxe i el vam
aparcar un xic més avall, concretament just
al cim dels túnels de Barcons. Al cap de 20
minuts de camí, amb alguna que altra caiguda, vam arribar al Salt del Roure, estava
preciós, baixava un salt d’aigua amb força
cabal, perquè uns dies abans la pluja havia

Ens trobàvem ja al bell mig de la Fageda de
la Grevolosa, amb aquells arbres tan alts i
plens de fulles que ens obstaculitzaven la
presència del sol.
Després d’un breu descans de 10 minuts i
ben refrescats, vam continuar la caminada
que ens portà a la capella de Sant Nazari.
En arribar, tots vam treure el nostre magnífic entrepà, el qual ens el vam cruspir amb
tota tranquil·litat i amb un tres i no res.
Després de fer guerra d’herbes i d’alguna
rebolcada per terra, vam immortalitzar el
moment amb una foto de grup just al
davant de la capella.
Es va aprofitar el moment de descans per
fer la presentació del grup i dels monitors
amb els nous acompanyants, pares i mares,
i quins eren els objectius de la secció de
mainada.
Seguidament vam reprendre el camí,
aquesta vegada tocava pujada, ja estàvem
avisats i els bufets era la tònica general.

La mainada al Salt del Roure.

fet acte de presència i, com és habitual en
aquest casos, hi havia força fang. Alguns,
els mes valents, van posar els peus en
remull tot i que l’aigua era molt freda.
Després de contemplar uns minuts el bonic
paisatge, vam tornar a reprendre el camí
per anar a cercar de nou els cotxes i tornar
cadascú a casa seva.
La sortida conjunta va ser tot un èxit i els
nous caminaires van quedar molt contents.
Esperem, la temporada que ve, comptar
novament amb aquests nous excursionistes. El nostre objectiu és conèixer millor els
indrets i les muntanyes del nostre entorn i
passar alhora un matí molt divertit.
Ester Mulí Planagumà
Monitora GECA mainada
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PUIGSACALM 122

Fitxes sortides segon trimestre 2014
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XXXVII EMBARDISSADA

RUTA DE L’EXILI

5 d’abril de 2014 - 775 participants
Horari efectiu: 6,52 hores Horari total: 7,58 hores
Itinerari: Sant Pau de Segúries, collada del Faig,
coll d’Aura, coll de l’Alec, coll de Canamar, coll de
la Bau, el Seguer, ca l’Andal, Santa Maria de Bolòs,
la Maso, coll de Bolòs, mas Blanc, la Tosquera, coll
de la Creueta, els Oms, pla de la Brossa, coll de
Sant Antoni, Sant Antoni, pla de Bonaire, collet
d’en Sivilla, collada del Remei, puig de Dot, can
Peric, el Caburo i Sant Pau de Segúries.
Altura màx: 1.360 m – Altura mín: 612 m
Desnivell acumulat: 1.290 m
Quilòmetres: 26,699 – Mitjana: 4,094 km/h
Temps: bon temps

18 d’abril de 2014 - 57 participants
Horari efectiu: 2,58 hores
Horari total: 4,06 hores
Itinerari: aparcament de la Vajol, monument a l’Exiliat, la Vajol, Restaurant Manrella-Comaulis,
font del Cucut, monument del coll de Lli, les Illes,
coll de la Manrella, can Quera, la Vajol.
Altura màx: 742 m
Altura mín: 384 m
Desnivell acumulat: 375 m
Quilòmetres: 9,324 – Mitjana: 3,6 km/hora
Temps: bon temps

XXXV LLETISSONADA

SANT MIQUEL DE LES FORMIGUES
(Sant Hilari Sacalm)

4 de maig de 2014 - 1.289 participants
Horari efectiu: 5,56 h - Horari total: 6,25 h
Itinerari: Sant Esteve d'en Bas, la Rovira, pujant
de la Cabra, coll de Padró, puig Satoies, coll
d'Uran, creu de Rabadà, font Sorda, la Faja, molí
de la Faja, font de la Fageda, la Batllia, Pibernat,
l'Esquei, Espasens, els Hostalets d'en Bas, pont
de can Benet i Sant Esteve d’en Bas.
Altura màx: 1.264 m – Altura mín: 485 m
Desnivell acumulat: 1.043 m
Quilòmetres: 20,800 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps

18 de maig de 2014 – 28 participants
Horari efectiu: 4,57 h – Horari total: 6,05 h
Itinerari: can Calabrés, torrent de la Font del
Gavatx, can Pla, el Borrell, Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, font Saguarda, coll de
Llavanyes, can Pla i can Calabrés.
Altura màx: 1.206 m – Altura mín: 625 m
Desnivell acumulat: 715 m
Quilòmetres: 17,157 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: Bon temps
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SORTIDA A LA SERRA DE BUSA

BANYOLES – Sortida de St. Bernat

1 de juny de 2014 – 30 participants
Horari efectiu: 4,02 h
Horari total: 5,27 h
Itinerari: pla de Rial, pla de la Basa, clot dels
Tolls, el Capolatell o presó de Busa, el Capolat,
roc del Migdia, cim de Cogul, serrat de la Llebre,
escala de Busa, cingles de Busa i pla de Rial.
Altura màx: 1.526 m – Altura mín: 1.210 m
Desnivell acumulat: 620 m
Quilòmetres: 14,081 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

14 de juny de 2014 - 34 participants
Horari efectiu: 2,20 h – Horari total: 4,05 h
Itinerari: passeig Dalmau, turó de Porqueres, llacuna de can Morgat, llacuna d’en Margarit, llacuna de l’Aulina, puig Clarà, els Tenyers, parc de
les Cigonyes, estanyol gran de Montalt, estanyol
petit de Montalt, estanyol de Cendre, font de la
Puda, passeig Dalmau.
Altura màx: 326 m – Altura mín: 175 m
Desnivell acumulat: 155 m
Quilòmetres: 8,112 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: Bon temps
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Socials
Nova prova esportiva de muntanya per al 2015
Probable títol: “CAMES DE FERRO AL PUIGSACALM”, competeix amb nosaltres per alimentar l’esperança!
El 15 de maig passat, la junta del
GECA acordava, per unanimitat,
l’organització, conjuntament amb
la Fundació A Bosch, per al 2015
d’una nova prova esportiva de
muntanya.
Aquesta prova consistirà en una
marató, una mitja marató de muntanya i probablement una cursa de
10 km.
Trenta-cinc anys després de fer la
primera LLETISSONADA, aquesta
s’ha convertit en la marxa popular
de referència. Però just ara que
hem tocat el cim ens adonem que
ens calen nous aires. A poc a poc,
però de manera constant les marxes populars, excepte la LLETISSONADA, van perdent força. La
tendència actual són les proves
competitives i d’ultra resistència.
Nosaltres ja fa temps que teníem el
desig d’organitzar una prova esportiva relacionada amb la muntanya
amb una orientació d’acord amb
les tendències actuals. El BAS
EXTREM va ser un primer pas que

no va sortir bé, el PUIGSACALM
EXTREM funciona, però no és una
prova 100% de l’entitat.
He de reconèixer que, en els
últims dos anys, he perseguit
aquesta idea una mica obsessivament i he pressionat i fustigat el
president, en Sergi Plana, perquè
em donés suport en aquest nou
projecte. En Sergi, des del primer
moment, sempre ha cregut en
aquest projecte i li ha donat
suport.
Doncs bé, a la primavera de l’any
vinent tindrem una nova prova
esportiva de muntanya a l’entitat.
Això ha estat possible perquè als
nostres desitjos hi hem afegit l’esperit solidari de la FUNDACIÓ A.
BOSCH. És a dir, organitzarem una
prova i el que recaptarem anirà
destinat a una entitat solidària, la
FUNDACIÓ A. BOSCH.
L’any 2004, NOEL ALIMENTARIA
S.A.U., veient l’oportunitat d’aportar valors a la societat, va decidir
crear la FUNDACIÓ A. BOSCH dedi-

La flama del Canigó
Aquesta flama, que simbolitza la
permanència i renovació de la
nostra llengua, avui de nou amenaçada, va servir per encendre el
foc de Sant Joan previ cant d’Els
Segadors. Després hi van haver
focs i coca per a tothom.

cada a la col·laboració en projectes
de recerca mèdica infantil.
La FUNDACIÓ A. BOSCH, té com a
objectiu promoure la investigació i
la recerca de solucions mèdiques,
biomèdiques i quirúrgiques a les
malalties infantils i en general contribuir al benestar de les persones
durant la vida.
Aquesta fundació va ser creada per
l’empresa NOEL en memòria del
que va ser el seu impulsor Albert
Bosch Sala, pare de l’actual directora general Anna Bosch Güell.
El principal eix en què treballa la
FUNDACIÓ, dia rere dia, és la investigació.
La FUNDACIÓ A. BOSCH és un entitat sense ànim de lucre.
Al GECA estem orgullosos de poder
col·laborar en un projecte com
aquest.
En propers números de PUIGSACALM us anirem explicant com va
evolucionant aquest tan il·lusionant.
Pere Gelis

31 d’agost, XXXIV APLEC DE LA LLETISSONADA
Diumenge, 31 d’agost, dinar de germanor de socis i
simpatitzants del GECA. El menú serà semblant al
d’altres anys. Preus populars. Informació als telèfons 972690399 i 972690397. Tothom hi és convidat.

11 de setembre
Portadors de la flama, a Olot

Medalla de l’esport
El dia 6 de juny, en Joan Blanch, soci del GECA, va ser
guardonat amb la Medalla de l’esport de les comarques gironines.
Membres de la directiva del GECA el van acompanyar
en aquell moment tant emotiu.

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

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

PUIGSACALM 122

Nota de secretaria
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El local social romandrà tancat per vacances
del 16 de juliol al 20 d’agost.
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Sortides socials

juliol
Dia 13: PUIGLLANÇADA
ITINERARI: aparcament pla d’Ayella, collada del
Padró, Costa Rasa, torrent Negre, Puigllançada,
Costa Rasa, collada del Padró i aparcament
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCAL: Joan Juanola
SORTIDA: 6.00 hores del local social del GECA
6.15 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 26 02 49 i 972 69 03 99

Dia 28: TOSSA DE PUJOLRIU (Aplec de
Sant Quintí)
ITINERARI: les Canameres, riera de Falgars, Tossa
de Pujolriu, font de les Marrades, els Bertrans i
les Canameres. DURADA: 3.00 h. marxa efectiva
VOCALS: Jaume Bagó
SORTIDA: 7.45 hores del matí del local social GECA
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97. En acabar la
caminada, qui vulgui es pot quedar a dinar a l’Aplec de Sant Quintí. Cal apuntar-se abans.

Dia 27 : SORTIDA A VALLTER 2000
ITINERARI: Vallter 2000, clot de la Xemeneia, coll
de la Geganta, puig d’Ombriaga, pla d’Ombriaga,
serra Gallinera, pic de l’Isard, portella de Mantet i
Vallter 2000. DURADA: 5.00 hores de marxa efectiva
VOCALS : Bretcha i Quim
SORTIDA: 6.00 hores del local social del GECA
6.15 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 27 41 89 i 972 69 03 99

agost
Dies 2, 3 i 4 d’agost: 3.000 D’ESTIU
Concentració el dissabte 2 d’agost al Parador de
Turisme de la Vall de Pineta per sopar tots junts.
Un grup dorm en aquest mateix establiment i un
grup en hotels del poble de Bielsa a 14 km.
El diumenge sortirem des d'aquest mateix Parador
caminant: Vall de Pineta, camí en direcció nord per
guanyar el desnivell fins el Balcó de Pineta, Llac de
Marboré, coll dels Astazús, Astazú occ, Astazú or i
retorn per el mateix itineràri.
DURADA: 7.45h de marxa efectiva
VOCAL: Pere Gelis, Josep Juvanteny i altres membres de la secció de jovent.
Tels: P. Gelis: 659 535 110 - J. Juvanteny: 679 916 055
Menguis: 972 690 399

Dia 16: SANT MARTÍ XIC (Nocturna)
ITINERARI: Sant Hipòlit de Voltregà, bassa dels Plàtans, collet de Serratosa, Bauma, castell de Voltregà, Sant Martí Xic, bassa de la Miranda, mas
Serratosa, font del Roser, creu del Morral, font de la
Sala i Sant Hipòlit de Voltregà.
DURADA: 3.50 hores de marxa efectiva
VOCALS: Pere Plana
SORTIDA: 18.30 hores del local social del GECA
Telèfon : 972 26 75 10 i 972 69 03 99.
Durant la marxa, hi haurà sopar fet pels cuiners del
GECA. Cal apuntar-s’hi abans.

Dia 31: SANT MIQUEL DE CASTELLÓ
(Aplec del GECA)
ITINERARI: Sant Quintí, la Rovira, pujant de la
Cabra, morro de la Tossa, Sant Miquel de Castelló,
l’Esquei de Sant Miquel, Espasens i Sant Quintí
DURADA: 3.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Juanola i Quim Barcons
SORTIDA: 8.00 hores del matí de l’ermita de Sant
Quintí. Telèfons: 620 052 956 i 609 943 888

setembre
Dia 14: FONT DE LA TOSCA - TORRENT
DE LA MASICA
ITINERARI: Vallfogona, font de la Tosca, l’era de
batre d’en Paixana, bauma del Boer, el Saltant,
torrent de la Masica, salt de la costa de Llastonosa,
casa de Llastonosa, coll de la Bauma, teuleria del
Pinatar i Vallfogona

jovent
juliol
Dissabte 12 i diumenge 13 de Juliol
CONGOST DEL MONT-REBEI
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA DISSABTE: 10.00 h
HORARI D’ARRIBADA DIUMENGE: 18.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 5 h
VOCALS: Monitors secció de jovent.
El dissabte es farà una activitat amb caiac pel
pantà de Canelles, l’endemà caminarem per la
ruta del congost de Mont-rebei.
Preu aprox. De 100 € a 140 € (depenent del càmping i del transport).
Quan s’aproximin les dates i si ens envieu un
correu a
us farem arribar
tota la informació de l’acampada, el lloc, el material a portar, la roba, el preu etc.

agost

juliol
Dissabte 5 i diumenge 6
ACAMPADA AL REFUGI CORRAL BLANC
ITINERARI: Dissabte 5 de juliol: Refugi Corral
Blanc - Collet de les Barraques - Font de l'home
Mort - Cova de les Encantades (recorregut interior de 864 m).
Diumenge 6 de juliol: Refugi Corral Blanc - Puig
Dòria.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA DISSABTE: 10.30 h
HORARI D’ARRIBADA DIUMENGE: 18.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 3.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 3.30h
VOCALS: Monitors secció de Mainada.
Preu aproximat de 39 a 42 € (inclou ½ pensió i
pícnic).

agost
Dia 31: SORTIDA AMB BICICLETA
ITINERARI: Sant Esteve d’en Bas, les Preses,
baixador de Codella, fonts de Sant Roc, baixador de Codella, veïnat Cirera, Puigpardines, La
Cooperativa, i Sant Quintí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 9.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Simó Sala, Ester Mulí, Laia Amat,
Gorka del Corral
Al final, a Sant Quintí, se seguiran els actes de
l’Aplec de la XXXV Lletissonada. Tothom que
vulgui es podrà quedar a dinar.

Dia 31: SORTIDA AMB BICICLETA

setembre

(veure secció de mainada)

VOCALS: Ariadna Bartina, Mercè Flores

setembre
Dia 28: STA. MAGDALENA pels Ganxos
ITINERARI: Joanetes, Sant Romà, Puig del Soi, el
Barret, Ganxos Nous, Santa Magdalena, Ganxos
Vells, el Barret, Joanetes.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4h30.
VOCALS: Josep Juventeny, Francesc Bach, Laura
Corominas, David Fernández.

Dia 28: COLLET DEL MACIÀ
ITINERARI: Sant Joan dels Balbs, camí de la
Caseca, la Caseca, coll sa Batalla, Sant Pere
Màrtir, collet del Macià, coll de Massegur, i Sant
Joan dels Balbs
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Sergi Plana, Xevi Juanola, Iris Carbonés, Marta Bonamaison

CALENDARI DE MARXES i CURSES
19 juliol

Nocturna a les Planes - GELP de les Planes

15 agost

22a Cursa POPULAR FESTES DE SANT ROC - (6,2 km) - AV de Sant Roc, d'Olot

24 agost

30è Cros POPULAR D'ESTIU - (Cursa per categories) - Club Atletisme Pescallunes

31 agost

4a Cursa POPULAR de VERNTALLAT - (9 km)
La Vall d'en Bas - Comissió de Festes i AV de Verntallat

14 setembre

26a PUJADA A ST. FERRIOL - Sortida de Besalú - (7 km)

28 setembre

6a VOLTA PELS VOLCANS D'OLOT - (13,3 km) - Centre Excursionista d'Olot

PUIGSACALM 122

muntanya

DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Teixidor i Quim Barcons
SORTIDA: 7.15 hores del local social del GECA
7.30 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 619 587 717 i 609 943 888
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Restaurant • Habitacions
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

é
Ben bt !
d’Olo

Carretera de Vic, 20, nau núm. 4
Tel. 660 89 69 84 - Fax 972 69 05 27
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

Allotjaments

Llibreria Ma. Antònia

Colomer
i Cullell
Mas Mastornell, s/n - 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 606 - Fax 972 690 267
www.allotjamentsrurals.com

AL VOSTRE SERVEI
c/ Olot, 28
Tel. i Fax 972 69 10 36
SANT ESTEVE D’EN BAS

info@allotjamentsrurals.com

PUIGSACALM 122

Serrallleria i construccions metàl·liques • Fusteria en acer i acer inox amb pont tèrmic
Baranes, models i sistemes • Tancaments, portals, façanes i cobertes
Mobiliari i focs • Automatismes i controls d’accés • Treballs de forja
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Tel. 6557 42 55 74 • C. Ample, 41, 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)
prat@serrallers.net
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Anàlisi / Disseny de Soft

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

SERVEIS INFORMÀTICS

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Horari festius 8,30 h a 14 h

Passeig de Barcelona, 3 - 2n 2a - 17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 14 46 - Fax 972 26 61 32
E-mail: info@adssl.com Web: www.adssl.com

COMPLEMENTS

c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

Ctra. d’Olot a Vic, 20 - SANT ESTEVE DE BAS
Tel. i Fax 972 69 04 02 - Mòbil 619 07 43 60
e-mail: naspcomplement@terra.es

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

PUIGSACALM 122

C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS

TALLER MECÀNIC

PUIGSACALM 122

Ctra. dels Martins, 24 - St. Esteve d’en Bas
17176 (Girona) - Tel. i Fax: 972 691 146
Mòbil: 630 970 734 - basmotorsc@gmail.com
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BAR

Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars

Restaurant
DE L’AGROBOTIGA
Per reservar taula al tel. 972 69 10 39
SANT PRIVAT D’EN BAS

AnnaRodríguez
Productes frescos i de
qualitat, vedella de pastura,
porc de rebost, pollastre
de pagès, xai de ramat,
embotits artesans, patates i
fesols de la Vall d’en Bas i
verdures de l’hort.

Centre de fisioteràpia
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

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

Ctra. de Riudaura, 14 - 17800 OLOT
Tels. 972 26 86 65 - 972 26 86 25 - Fax 972 26 09 59
info@copiolot.com

RESTAURANT
BRASERIA

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES

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

c/ de Vic, 18 - Tel. 972 69 00 06 - Fax 972 69 04 03
e-mail: hostalet@agtat.es - 17177 Els Hostalets d’en Bas (Girona)

Plaça Clarà, 12,
entresol
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. i fax 972 27 21 33
17800 OLOT

PUIGSACALM 122

anna puigdevall
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