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PÒRTIC
Previ: Aquest «Pòrtic» forma part d’una pentalogia, o sigui que, a més d’aquest, hi haurà quatre
entregues més. I això no vol pas dir que n’he fet un i l’he dividit en 5 parts, fent cas als cafres, amb
tot el carinyo del món, que em diuen que faig massa llargs els Pòrtics i que he de fer-los només
d’una sola pàgina, sinó que la paraula GECA, que té quatre lletres, formaran els quatre Pòrtics i que
explicaran el que veig de cada una. L’últim dels cinc Pòrtics explicarà el TOT com a conjunt i intentaré
lligar les lletres entre elles, ja que una sense l’altra no explica el que és la nostra entitat.
el paper de l’ANC dins el procés sobiranista que
hem viscut a Catalunya, on hi ha hagut un grup fort,
poderós i amb èxit, que ha engrescat molta gent,
cremant vertiginosament totes les etapes, i l’ANC,
creada el 30 d’abril de 2011, ha tardat 4 anys en
arribar al lloc on el GECA n’ha tardat 30. Al·lucinant, no? Un Grup unit i amb molta, molta gent és
imparable. No podem deixar desinflar el nostre
Grup d’èxit i que ha entrat en èxtasi. Èxtasi amb la
Lletissonada, èxtasi amb la Cames de Ferro, tot i
que aquí també vam quedar extasiats, però com
que no en vam fer prou, i potser també animats per
la força del nou Grup de joves de la Cames de Ferro
(CdF) és que, el 18 d’octubre passat, ens vam inventar una altra cursa, el primer quilòmetre vertical al
Puigsacalm, amb nom de VertiKalM, i ja que el
GECA és de la Vall i no exclusiu del sector de St.
Esteve, la sortida es va fer des de la plaça de St. Privat per acabar al cim del Puigsacalm. Finalment, l’èxit van ser els 77 inscrits, tot i el poc temps que vam
tenir per a promocionar-la. I com sempre... la meva
crida és que és important que tothom que tingui
inquietuds i que vulgui col·laborar amb nosaltres
d’una manera més activa faci el pas i vingui a donarnos un cop de mà i veurà el Grup que som, som un
Grup collonut! En Joan Rafart, company del GECA, el
dia de l’aplec em va dir: “Quin Grup que fem tan
maco, eh? I tots ajuden amb tot”. I jo li vaig contestar... “I tant, tens tota la raó i és per això que els cuidem d’aquesta manera, ja que si un no se sent
apreciat, i de tant en tant no se’l valora, s’acaba
avorrint i marxa. I avui hi afegeixo... Això la història
ens ho ha demostrat amb el camí que ha seguit
Catalunya, no se’ns ha apreciat, no se’ns ha valorat
i marxem, marxem del Grup. Cadascú de vosaltres
forma part d’aquest Grup i hem arribat aquí amb
paciència i constància, molts fa anys que hi esteu,
d’altres sou nous, però és amb l’ajuda i col·laboració de tots plegats que hem portat la G de Grup a la
Glòria, a la Genialitat i, ja per acabar, vull desitjarvos que passeu unes bones festes i que aquest
2016 puguem anar-nos agrupant, i recordeu, tots,
tots som GECA.
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA
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Primera part. Grup és la primera lletra del GECA i la
que ens prepara per a comprendre el que som i dóna
pas a les altres tres lletres: qui som, com som i el que
fem. Som un grup d’excursionistes amb inquietuds
culturals i tot amanit amb un polsim d’alpinisme;
encara que actualment aquesta última lletra la tenim
bastant aparcada però, en un passat no gaire llunyà,
havia sigut gloriosa. En el «Pòrtic» del Puigsacalm
número126 us vaig fer cinc cèntims del que passava
a les entranyes de la Lletissonada “l’entre bambolines” i ara vull començar per una curiositat interna de
Grup per apropar-vos més a l’entitat. Un any després
de l’inici del meu mandat, vam engegar un procés de
modernització del GECA “Lletissonada” i una de les
coses que vam estar parlant va ser eliminar la
paraula de “Lletissonada” del nom original; no per a
carregar-nos res del passat, simplement perquè creiem que tant el nom GECA com el de Lletissonada
han aconseguit valor propi com per poder anar soles
i sobretot que el GECA no calia anar recolzat de Lletissonada, perquè la gent sabés quin Grup som; a
més, un nom curt és més fàcil de recordar, dóna agilitat i frescor. Quan vàrem fer la consulta legal a la
Secretaria General de l’Esport, ens van dir que, si
volíem fer aquest canvi, ens havíem d’adaptar a la
normativa vigent i que ens obligava a canviar la G de
Grup per a una C de Club. Immediatament, tots vam
dir que era inadmissible, CECA? ni pensar-hi! Grup,
Grup som un Grup! Fa Grup el no deixar mai ningú
enrere, donar un cop de mà allà on un altre no arriba,
escoltar les opinions, obrir-se a tothom, no apartar a
ningú per les seves idees o origen i acceptar les mancances. El grup ha d’anar a una, i sempre convèncer,
mai imposar, perquè quan a algú, el Grup li falla en
marxa, ja no hi torna i amb el temps que vivim, que
cada cop anem més a la unitat, això no ho podem
permetre. La paraula Grup, per si sola, és forta. A tot
arreu la unitat és poc escoltada; una persona té més
força si està recolzada per un Grup, un Grup recolzat
per moltes persones és poder, un Grup amb moltes
persones és èxit i un Grup d’èxit crida a més i més
persones i, finalment, s’arriba a l’èxtasi. Aquesta és
l’evolució d’èxit que el GECA ha vist des del seu inici
i totalment comparable en fets, però no en temps,
amb un exemple que tenim tots molt present com és
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Des del Puigsacalm estant...

LLUMS, FESTES OFICIALS I POC C ANVI

del municipi que tinguin coses a explicarnos, que a través seu ens hi reconeixerem
tots i, a sobre, no ens costarà ni un euro.
Deixeu el glamur i porteu territori, que som
de la terra.

...El nou
Ajuntament ha fet
el miracle de
portar-nos la llum
nadalenca.
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...La Vall d’en Bas
és, de nou, l’únic
municipi del
nostre entorn on
l’Ajuntament no
organitza les
festes majors dels
seus pobles.
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AMB LLUMS!
Enguany, als pobles de la Vall d’en Bas
també tindrem el Nadal il·luminat.
El nou Ajuntament ha fet el miracle de portar-nos la llum nadalenca.
Gràcies!, després d’anys de queixar-me en
aquesta mateixa pàgina, per fi veiem la
llum.
Hauria sigut molt injust gastar-se 3 milions
d’euros, 500 milions de pessetes!, en una
piràmide que ningú ha demanat, que ningú
sap perquè serveix, ni perquè servirà i que
els pobles d’aquest municipi no tinguéssim
ni llums de Nadal.
FE STE S OFICIALS I DE TE RCE RA
Cada any, l’Ajuntament es gasta un munt
de diners en la fira de Sant Nicolau. No és
una crítica en ella mateixa. En tot cas, és un
greuge comparatiu de cara a les festes dels
pobles de la Vall.
La Vall d’en Bas és, de nou, l’únic municipi
del nostre entorn on l’Ajuntament no organitza les festes majors dels seus pobles.
Aquesta fira, que està bé, molt bé, hi ha de
ser, però l’Ajuntament també ha de ser en
la resta de festes del municipi, en igual
mesura i suport.
I una cosa, en una vall com aquesta, en uns
pobles com aquests que tenen tants fills
escampats arreu, no porteu patums de
plató de televisió a fer-nos pregons i a
explicar-nos sopars de duro, si us plau, una
mica de dignitat, escolliu persones filles

CANVI?
El canvi, en un Ajuntament, es distingeix
precisament per no donar continuïtat als
vicis heretats.
A la Vall d’en Bas, el nou Ajuntament dóna
continuïtat a les ruïnoses i impagables
obres heretades i continua donant suport a
una festa oficial deixant, una mica de
banda, les dels pobles.
Sobre el tema de les obres, no hi vull aprofundir més, perquè hi veig una barbaritat
tan grossa, que em sembla que és millor
deixar-ho estar, per no empastifar el nom
del nostre municipi i el dels seus representants.
I dit això, veiem que el canvi va arribant a
poc a poquet, hi ha un nou tarannà, s’hi veu
molt bona disposició i voluntat, però en
aquest consistori encara s’hi veuen molts
vicis adquirits d’unes quantes dècades
enrere.
Molts actes i esdeveniments de la Vall
encara tenen aquesta pàtina de l’antic
règim, un antic règim que és molt anterior
al període Calm. Costarà treure aquesta
crosta casposa que encara envolta a aquest
municipi, són molts anys i és que no hem
d’oblidar que el fet mateix d’existir com a
municipi ja és una decisió lligada a temps
predemocràtics.
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

www.igelis.com - Olot 05/12

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
I

I
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Aresta Olot: C /X avier Bolós 1 6 - 1 7800 Olot - T el 972 274 41 0
Aresta Girona: Rambla X .C ugat 36 - 1 7007 Girona - T el 972 41 7 01 4
Aresta On-Line: www.aresta.com
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L'Hostal de ca l'Amàlia

A
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...El nou propietari
no va poder gaudir
gaire temps de la
casa, ja que va
morir l'abril de
1917 i ho va fer
sent alcalde d'en
Bas...
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l número 5 del carrer de Sant Esteve, a mitjan
segle XIX, hi havia una casa, no pas gaire
gran, de planta i pis, anomenada can Bielic,
propietat de la família Torres. Els Torres
també eren els amos de les cases del davant
que conformaven una plaça petita, coneguda
com la placeta dels Torres. Per la banda sud,
s'estenien, en feixes fins a can Bora, les
terres de conreu que llavors eren sobretot
vinyes.
Aquesta família de petits propietaris va patir
una davallada econòmica. La fil·loxera hi
devia ajudar i, de mica en mica, va anar
venent les propietats que envoltaven la casa
fins que el darrer descendent la va vendre, el
1911, a Ramon Murlà, amb els horts de la
Vinya que quedaven i unes terres al pla.
En Murlà, que era comerciant i tractant de
bestiar, la va fer restaurar el 1913 eixamplantla i afegint-hi un pis de manera que tingués
un bon espai per a l'habitatge, les corts per
als matxos i altre bestiar, pallissa i també va
remodelar l'era per poder-hi batre.
El nou propietari no va poder gaudir gaire
temps de la casa, ja que va morir l'abril de
1917 i ho va fer sent alcalde d'en Bas,
càrrec pel qual va ser escollit el gener de
1912. Cal dir que durant el seu mandat es
va fer arribar l'aigua al poble des de la deu
de mas Berenguer.

En Ramon Murlà i la seva dona, la Carme Urgell.

La seva hereva, la Carme, era casada amb
l'hereu de can Badosa, en Miquel, que tenia
botiga a la plaça. El germà petit d'en Miquel,
en Francisco, es va casar el 1927 amb l'Amàlia Urgell, del Parco, i se'n van anar a viure a

...Del rebedor
sortia una escala
que baixava a les
corts, l'era i els
horts –amb un
gran safareig per
rentar-hi la roba–...

El casament de l’Anita i en Miquel. El primer per l’esquerra és en Xicu i, a la dreta, l’Amàlia, pares del nuvi. Darrere
i al costat, els pares de la núvia.

can Bielic. I així començà la història de ca
l'Amàlia, l'hostal.
En aquell temps, l'accés a la casa era per la
botiga, a la banda dreta de la façana, ja que la
porta natural d'entrada era sempre tancada.
A la botiga, hi venien sabó, lleixiu, gasoses,
sifons, vi, xocolata, fregalls, conserves..., productes que no es fessin malbé.
A la planta baixa, a més a més de la botiga, hi
havia la cuina amb un gran foc a terra, el menjador i tres habitacions comptant la dels hostalers. La xemeneia ja no hi és, però encara es
conserva la mampara de fusta i vidre que
separava els fogons de la resta de la cuina i
l'escon. Del rebedor sortia una escala que
baixava a les corts, l'era i els horts –amb un
gran safareig per rentar-hi la roba– i una altra,
que anava al pis de dalt. Aquest espai tenia
dues parts ben diferenciades, la del davant
que dóna al carrer Sant Esteve, on hi havia
més habitacions, i la del darrere, que es feia
servir de pallissa. Al capdamunt de l'escala,
hi havia uns fogons que podien fer servir els
estadants per escalfar alguna cosa.
L'Amàlia tenia cura de la cuina i les habitacions, així com de la botiga. Fins a la seva
mort, el 1968, l'hostal, conegut pel seu nom,
era, segurament, el més ben valorat del
poble, tant per la seva netedat com per la
gran qualitat de la seva cuina.

Els millors anys de l'hostal van ser els que
van de la seva inauguració fins a la Guerra
Civil. La Maria Teresa Martín —que als 93
anys té una lucidesa envejable i una memòria
excel·lent— hi va fer estada llarga amb els
seus pares, la primavera-estiu de 1930 i
recorda dispesers fixos com el mestre, el
metge i els guàrdies civils solters, a més a
més dels viatjants que passaven pel poble.
La guerra també va colpir amb duresa l'hostal
ja que, a més a més de les penúries que va
patir durant aquells anys, un cop acabada la

L’Anita i la M. Teresa al balcó de la perruqueria.
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...En aquell temps,
l'accés a la casa
era per la botiga, a
la banda dreta de
la façana,, ja que
la porta natural
d'entrada era
sempre tancada.

7

L’Hostal de ca l’Amàlia

...Cal destacar, a la
postguerra,
l'estada a l'hostal
d'un personatge
il·lustre, Josep
Pla,...
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...L'Anita
perruquera, com
era coneguda
popularment, es
va estar a ca
l'Amàlia fins al
1955...
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El casament d’en Salvador i la Maria Teresa, amb els germans de la núvia, en Miquel, l’Anita i en Joan.

contesa, la casa va ser requisada pels vencedors, que hi van allotjar els oficials. Aquests
van fer i desfer sense cap mena de respecte
pels hostalers ni per la casa, fins al punt que,
en la seva negligència, van calar foc a la teulada.
Cal destacar, a la postguerra, l'estada a l'hostal d'un personatge il·lustre, Josep Pla, que
en el seu llibre Viatge a la Catalunya Vella, De
l'Empordanet a Andorra: Tardor explica,
d'una manera més literària que descriptiva, la
seva estada.
Qui també va anar-hi a viure en aquells
temps, concretament l'any 1947, va ser una
noia de Joanetes, l'Anna Esquena, que va
obrir perruqueria al poble, als baixos de can
Bassols. L'Anita perruquera, com era coneguda popularment, es va estar a ca l'Amàlia
fins al 1955, quan es va casar amb en Miquel,
el segon fill dels hostalers, que feia d'electricista a can Puigvert i se'n van anar a viure a
l'antiga caserna de la guàrdia civil, avui enderrocada. La perruqueria de l'Anita era de
referència, tant per la professionalitat de la
mestressa com per la modernitat de les
seves instal·lacions. Quan l'Anita i en Miquel
se'n van anar a viure a Olot, la perruqueria
va continuar la seva activitat de la mà de la
Maria Teresa, la germana petita d'en Miquel,
fins a la seva mort prematura, el 1972, a
l’edat de 34 anys.
En el record de l'Anita, els hostes de ca l'Amàlia dels anys 50 eren sobretot viatjants i esta-

dants fixos que hi passaven uns quants dies
a l'estiu i també per Setmana Santa, com un
matrimoni de Rubí, o un sastre i un modista
de Barcelona que hi van anar molts anys.
També hi feien cap a l'hora dels àpats, els
dies de la festa major, els músics de les
orquestres contractades per fer el ball i les
sardanes. Hi ha qui encara recorda els
comentaris elogiosos, envers el menjar que
s'hi oferia, dels components de la Principal
de la Bisbal, un any que van venir a tocar.
Segurament el personatge més singular
que va passar per l'hostal, gairebé cada
any en aquella època, va ser l'artista Trini.
Aquesta noia, acompanyada a l'acordió pel
seu pare, cantava i ballava i solien actuar
uns quants dies a l'antic Sindicat. No cal dir
que les seves actuacions eren tot un esdeveniment al poble, com també passava amb
les companyies de circ que de tant en tant
feien espectacle a la plaça.
Si l'Amàlia era l'ànima de l'hostal, el seu
marit Francisco, en Xico de ca l'Amàlia com
era conegut per tothom, tenia cura dels
horts i de les terres, i treballava també per
als seus parents de can Badosa on, a la
botiga i des de ben Jove, també treballava
el seu fill gran, en Joan.
Ara a la casa ja no hi havia els matxos dels
temps d'en Murlà, tan sols un cavall que
enganxaven als diferents carros segons la
feina. El carro per anar al camp o a repartir a
pagès, la tartana per anar a proveir a Olot, el

...En Francisco va
morir el 1962 i
l'Amàlia ho féu el
1968. Amb la seva
mort es va tancar
l'hostal...

La perruqueria als anys 50, molt moderna pel seu temps.

carro dels bocois per distribuir el vi, el del suc
del femer, amb el cilindre de zinc per anar a
adobar les terres.... i, abans de la guerra, la
calessa, que es guardava a l'entrada de la
casa i per això la porta era sempre tancada.
Aquesta berlina era per anar de festa a Olot,
sobretot quan hi havia sarsuela al teatre, ja
que a la Carmeta i en Miquel de can Badosa
els agradava molt, i als toros, espectacle del
qual en Xico era un gran aficionat.
Però de ben segur el carro més especial que
menava en Xico era el dels morts. Malauradament aquesta relíquia s'ha perdut. Era una
plataforma rectangular de quatre vèrtexs de
la qual sortien uns tubs senzills i sinuosos de
ferro que, tot ajuntant-se al centre, aguantaven una corona pintada de negre. Dels tubs
penjaven uns domassos de vellut, amb
serrells, de color negre. Els radis de les rodes
i els braços del carro també eren d'aquest
color i, quan hi havia un enterrament, al cavall
li pintaven les peülles de negre. Aquest carro
es guardava a l'antiga capella de santa Anna,
on ja no es feia culte i era davant per davant
del corredor de can Tianova. Amb els anys, la
capella fou enderrocada i sols en queda la
reixa de la finestra que hi havia a mà dreta.
En Francisco va morir el 1962 i l'Amàlia ho féu
el 1968. Amb la seva mort es va tancar l'hostal. La Maria Teresa es va casar aquell any
amb en Salvador Bosch i se'n va anar de la
que havia estat casa seva. També ho féu el
seu germà, en Joan.

En morir la Maria Teresa va deixar un fill, en
Joan, i en Salvador, el seu vidu, es va tornar a
casar amb la Catalina i tingueren un altre fill,
en Lluís. En Joan i en Miquel varen morir, la
passada dècada, amb poca diferència de
temps a Olot. En aquesta població, hi viuen la
vídua d'en Miquel, l'Anita, i el seu fill, en Xevi.
Els de can Badosa han sigut, totes les generacions, molt aficionats a la música i per això,
a més a més de cantaires, hi trobem violinistes com en Xevi –avui professor de l'Escola de
Música d'Olot–, el seu cosí, en Lluís Badosa
d'Olot, a hores d'ara retirat, però que havia
tocat en diverses orquestres i en Joan Bosch,
que ara la fa per Girona, però que de més
jove, i quan vivia a en Bas, havia format part
d'un grup musical.
Al cap d'un temps d'haver plegat la seva activitat com hostal, a la casa es varen fer reformes, dividint-la en dos pisos diferenciats, i a
la part de dalt es va instal·lar la centraleta
telefònica que va estar activa fins al 1980.
Però com se sol dir... aquesta ja és una altra
història.
Josep Ramon Masllorens

P.S. Veient la quantitat de llocs que han desaparegut del nucli antic d'en Bas, potser pagaria la pena
posar unes senzilles plaques que expliquessin el
que hi va haver en altres temps: una capella, la
muralla, un portal de la muralla..., per ajudar a
mantenir viva i a recuperar la memòria històrica.
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...Però de ben
segur el carro més
especial que
menava en Xico
era el dels morts.
Malauradament
aquesta relíquia
s'ha perdut...
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VertiKalm

Quilòmetre vertical al Puigsacalm

J
...Dit i fet. Van
estassar, netejar i
planificar un
recorregut dret,
molt dret i directe.
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...La VK és igual
que la CdF una
cursa solidària que
dóna tota la
recaptació a la
FUNDACIÓ
A. BOSCH...
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ust quan vam acabar la primera edició de la
CAMES DE FERRO al Puigsacalm,
en Joan Domènech i en Salvador Vergés jr,
es van entossudir a muntar un quilòmetre
vertical al Puigsacalm.
Dit i fet. Van estassar, netejar i planificar un
recorregut dret, molt dret i directe. Condicionats perquè aquesta prova només podia
tenir 5 km de distància i no podia superar
els 1.000 metres de desnivell, van idear un
recorregut molt explosiu.
Ho van aconseguir. Des de la plaça de Sant
Privat fins a dalt del Puigsacalm, van complir les condicions i el 18 d’octubre passat
es va celebrar la Iª VERTIKALM, amb K, amb
paraules d’en Salvador; perquè sigui més
potent i actual.
75 atletes van prendre la sortida i va guanyar el jove de 16 anys Isaac Bartí del C N
Olot, amb un temps estratosfèric de
00.45.15; el segon va ser en Guillem Vilalta
Reixac de l’Assc Esp Mountain Runners del
Berguedà amb un temps de 00.46.53, i tercer va ser en Joel Barcons Vila, independent, amb un temps de 00.47.34.
En dones va guanyar la Sofía García Bardoll
de l’equip 2XU Spain-Windx, amb un temps
de 00.58.02; en segona posició, la Thais
Pentinat Peregrin, independent, amb un
temps de 00.59.55, i en tercer lloc la Roser

Ortés Rigola del Club Excursionista Ripoll
amb un temps de 01.01.30.
Tenim esperances que aquesta prova esdevingui una referència en el món dels quilòmetres verticals a casa nostra, el Puigsacalm i el seu desnivell des de la plana fins
al cim és ideal, i pràcticament únic a Catalunya.
L’itinerari, per iniciativa d’en Joan, ha quedat marcat permanentment amb unes plaques, col·locades a l’itinerari cada 100 m,
que senyalen l’alçada en què ens trobem i
la distància que hem recorregut.
La VK és igual que la CdF, una cursa solidària que dóna tota la recaptació a la FUNDACIÓ A BOSCH i té com a patrocinador l’empresa NOEL ALIMENTARIA.
Pere Gelis

El podi dels guanyadors juntament amb els organitzadors i patrocinadors.

1984-2014. Trenta anys de Pessebres del GECA

Exposició de Pessebres del GECA pel poble d’en Bas, durant les festes nadalenques d’enguany
Per iniciativa d’en Menguis, durant els dies de festa d’aquest Nadal, el GECA exposa a les botigues i antics establiments
d’en Bas, els pessebres que durant trenta anys ha portat a diferents cims de les nostres muntanyes.
AUTOR

ON E S VA PORTAR

MOTIU

LLOC D’E XPOSICIÓ

Núm.

1984 Miquel Garcia

Pic de les Bruixes

Roca volcànica

Bar l’Estrada - C/ J Maragall

1

1985 Miquel Garcia
(Restaurat Menguis)

Puigsacalm

Cantimplora

Voltes de Can Lera - C/ Sant Esteve

2

1986 Miquel Garcia

Els Gronys

Pot de vidre

Local anexe al bar l’Estrada (antiga Caixa) C/ J Maragall

3

1987 Joana Muntada

Puig Satoies

Cabanya bloc de ciment

Rest. la Via. Carril Bici

4

1988 Joana Muntada

Tossa de Sant Miquel

Quadre pintat

GECA (Can Tista) - C/ Sant Josep, 3

5

1989 Jesús Feixas

Talaixà

Bolet de fusta

Guarderia (Antiga Estació Ferrocarril Olot - Girona)

6

1990 Jesús Feixas

Puig de les Àligues

Pedra esculpida

Carnisseria Pilar - C/ Sant Ignasi

7

1991 Jesús Feixas

Puig dels Llops

Motxilla de pedra

La Caixa - C/ Ample

8

1992 Jesús Feixas/
Joaquim Castañer

Penya Vidal

Conill de fusta

Perruqueria Miralls - C/ J Maragall

9

1993 Jesús Feixas/
Joaquim Castañer

Puig Afra

Farola urbana

Supermercat Jordi - C/ J Maragall

10

1994 Jesús Feixas/
Joaquim Castañer

Castell de Milany

Bota de fusta

Fisiobas - C/ E. d’Ors

11

1995 Jesús Feixas/
Joaquim Castañer

El Cos

Cap d’home

Pavelló Municipal

12

1996 Joaquim Roger i Oller

Castell de Curull

Peixera de vidre

BBVA - C/ Olot

13

1997 Joaquim Roger i Oller

Puigsallança

Àmfora

Escola d’anglès COME IN - C/ E. d’Ors

14

1998 Josep Torras
(Restaurat Menguis)
1999 Joaquim Roger i Oller

Tossa de Llancers

Cova de pedra

Can Jeroni - C/ Sant Josep

15

Puig Estela

Farola

Correus - C/ Ample

16

2000 Joaquim Roger i Oller

Puig Miralles

Cova de pedra

Dispensari - C/ Dr. Turró

17

2001 Joaquim Roger i Oller

Sant Valentí de la Pinya

Bombolla de vidre

Àntic estanc del carrer F. Laparte

18

2002 Joaquim Roger i Oller

Puig l’Ofrena

Barca vertical

Alberg d’en Bas antiga caserna G. Civil

19

2003 Joaquim Roger i Oller

Els Castallets (Ripollès)

Cantimplora + Petxina

Casal d’avis - C/ Ample

20

2004 Joaquim Roger i Oller

Puigsacalm

Arrel d’arbre

Ajuntament local de la Faràndula

21

2005 Parejo/Menguis

Sant Miquel del Mont

Fregidora

Llibreria Antònia - C/ Olot

22

2006 Lluís Grabulosa

Cingles Bistoltes

Bota “Xiruca”

Perruqueria Rosa - C/ Ample

23

2007 Narcís Pérez

Serra Cavallera

Bota de vi

Instal·lacions Falgars - Ctra. Sta. Coloma

24

2008 Ma. Àngels Castañer

Sant Aniol de Finestres

Maria, Sant Josep i Nen Jesús

Farmàcia Sacrest - C/ Olot

25

2009 Narcís Pérez

Els Tussells

Setrill

Fleca Binil - C/ F Laparte

26

2010 Joan Toll

Puig de la Calma

Tenda de campanya

Antiga Casa Caramel - C/ Armanguer

27

2011 Jaume Barnó

Talló

Naixement d’inox

Ajuntament terrassa del darrere

28

2012 Narcís Pérez

Puig Moscós

Burro amb càrrega de naixement

Carnisseria d’en Bas - C/ F Laparte

29

2013 Narcís Pérez

Pla de la Calma

Portal de Betlem + Estelada

Perruqueria Carme - C/ Àngel Custodi

30

2014 Josep Badosa

Pla d’Aiats

Relleu de muntanyes + Naixement

Antic Mobles Rubió - C/ Ample

31
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Recordant en Simó Sala
Quan l'anterior número del PUIGSACALM ja estava a punt per anar a impremta, ens va sorprendre la
trista notícia de la pèrdua d'en Simó Sala. Ràpidament en Sergi Plana va reescriure el «Pòrtic» per
dedicar-l’hi, però no ens va donar temps de poder-li retre l'homenatge que realment es mereixia. Ara,
amb més temps, hem volgut dedicar-li unes pàgines de la nostra revista, tal com es mereix. I ho hem
fet a través de totes les entitats de les quals ell formava part.

...Des del GECA
volem afegir que
no trobaríeu ningú
que hagi passat
per la nostra
secció de mainada
que en parli
malament.
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...Des de l’entitat
d’Amics de les
Preses, no volem
deixar d’agrair-te
tot el que ens has
ajudat, agrair-te
tot el temps que
vàrem tenir la sort
de gaudir de la
teva companyia...
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GECA
Voldria dir unes paraules en nom del GECA.
En Simó era un de nosaltres. En nom de tots els
companys, que al llarg de 40 anys hem format
part del GECA, voldríem fer un recordatori de la
seva irrepetible figura i per això comencem
dient que en Simó era un de nosaltres.
Ell formava part dels joves que a finals dels
setanta volíem i vam canviar aquest poble.
Caminàvem per camins i muntanyes i creàvem
esdeveniments tot buscant el nou país que
aviat tindrem.
Perquè en Simó era un patriota, un gran
patriota. I no pas de nova fornada, sinó de
molts anys enrere.
Amb ell vam fer campanyes contra el referèndum de la Constitució espanyola, vam portar
en Xirinacs a aquest poble, vam plantar la
bandera catalana que avui encara oneja al puig
de Sant Antoni perquè fos més alta que l’espanyola, vam lluitar perquè en Bas fos independent i durant molts anys, anys de poc reconeixement de l’independentisme, va creure i
predicar per la llibertat del nostre país.
Avui, aquí, hi veig molts dels que als setanta
teníem entre 20 i 30 anys, i va ser llavors que
junts vam crear el GECA.
Des del primer moment, en Simó hi era, i no hi
era de més a més, hi era com un element clau.
De fet, hi era tant que hi ha sigut fins a l’últim
dia de la seva vida, i us puc assegurar que procurarem que el seu record continuï ben viu dins
la nostra entitat.
Ell, amb la seva bondat, amb el seu bon caràcter, de seguida va formar part de la Secció de
mainada. Allà on uns posàvem el seny, ell hi

posava la rauxa. Ha estat més de 30 anys portant la mainada de la nostra entitat a veure les
coves de la vila, la cova del Bisbe, organitzant
el campament anual cada estiu, o anant a l’aplec de Sant Miquel, que era un dels seus
esdeveniments preferits.
Avui, aquí, s’han dit moltes coses bones d’en
Simó, i s’ha repetit que era molt estimat per
tothom. Des del GECA, volem afegir que no trobaríeu ningú que hagi passat per la nostra Secció de mainada que en parli malament. Els que
ara ja són adults, en tenen un gran record, i els
que encara són mainada ja l’enyoren.
Gràcies en nom del GECA per ser aquí i acompanyar en la seva última excursió a en Simó de
can Coll.
(Paraules escrites per en Pere Gelis i en David
Ortiz i llegides per en David el dia de l'enterrament d'en Simó).

AMICS DE LES PRESES
Difícilment poques coses podrem dir de tu
que no s’hagin dit ja, però, des de l’entitat
d’Amics de les Preses, no volem deixar d’agrair-te tot el que ens has ajudat, agrair-te tot
el temps que vàrem tenir la sort de gaudir de
la teva companyia, agrair-te tot el temps que
vares dedicar-nos i, sobretot, agrair-te de la
manera que sempre ho vares fer: sense mandra, sense posar-hi entrebancs, i sempre
aconseguint que tot semblés més fàcil, amb
humilitat, sense voler-te penjar mai cap
medalla, sempre amb un somriure, una

COLLA GEGANTERA D'EN BAS

ANC DE LA VALL D'EN BAS
...Hi ha adéus que
et trenquen el cor
però que
t'enforteixen
l'ànima i aquest és
un d’ells.

arreu, a totes les entitats, a qualsevol acte
que es fes al nostre poble. A més, ell hi era a
l'hora de treballar, sempre disposat a ajudar
i a donar un cop de mà. En Simó estimava el
seu poble i el seu país, i així ho va demostrar
tota la seva vida, sempre compromès amb la
seva terra. En Simó era amic de tothom, i era
a tot arreu. Des de l'ANC de la Vall d'en Bas
tenim moltíssims moments per recordar en
Simó però, especialment, el recordarem en
l'últim acte que vam organitzar l'estiu passat: la gran festa per la independència, on
fou ell mateix qui s'encarregà de coure les
sardines per a més de dues-centes persones
el dijous dia 27 d'agost. Se'ns fa difícil pensar que no el tornarem a veure, però també
sabem que sempre hi serà. I nosaltres continuarem lluitant per la llibertat del nostre
país, com tu, Simó, sempre havies fet. I des
d'allà on siguis sabem que sempre ens faràs
costat.

Ja fa uns quants mesos que en Simó ens va
deixar i, malgrat tot, sempre estarà entre
nosaltres. Sempre que algú se'n va es diuen
aquestes paraules, però en aquest cas són
ben certes. Per què? Doncs perquè en Simó
era una d'aquelles persones que era a tot

Simón, ens vas donar, ball rere ball, l’entrada
a la plaça i t’hem dit un adéu per sempre aquí
mateix.
S’han dit moltes coses de tu, però avui
només recordem els bons moments; és així
com volem acomiadar-nos i com volem recordar-te.
No et diem adéu, et donem les gràcies perquè avui som millors que el dia que et vam
conèixer.
Hi ha adéus que et trenquen el cor però que
t'enforteixen l'ànima i aquest és un d’ells.
Continuarem ballant, marcant els teus passos i seguiràs sota la faldilla d’en Gaiotàs
marcant el compàs.
Fins aviat Simón, ens veiem a la plaça,
donant l’entrada a l’orquestra.
La teva colla, els teus gegants.
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...En Simó era amic
de tothom, i era a
tot arreu. Des de
l'ANC de la Vall
d'en Bas tenim
moltíssims
moments per
recordar ...

broma, un acudit.... i el que té més mèrit,
sempre carregat d’energia positiva, una energia que encomanaves als qui estàvem al teu
costat.
La granota està trista, però, malgrat tot,
ballarà perquè tu així ho hauries volgut. I
amb cada nota, amb cada pas, sabrem que
des d’on siguis ens piques l’ullet i ens dediques la teva rialla, sincera i franca.
Et trobarem a faltar, de fet ja et trobem a faltar! I això que, nosaltres, la gent de les Preses, només podíem gaudir-te a temps parcial.
Sempre seràs en Simón d’en Bas, però tot i
així vares guanyar-te un lloc important en el
cor de la gent d’aquest poble que vam tenir la
sort de conèixer-te.
Mainada, al loro amb la música, com diries
tu, i que comenci el ball!
PER TU SIMÓN, AMB TOTA LA NOSTRA
ESTIMA, SEMPRE HI SERÀS.
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Recordant en Simó Sala

...Esperem que mai
s'apagui la flama
del teu record, que
mai s'esborri la
imatge del teu
somriure en els
nostres
pensaments,...
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...La colla
continua, tal com
tu volies.
Compartirem amb
tu cada una de les
nostres activitats,
de les nostres
desfilades...
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den plasmats en la memòria col·lectiva de
tots els integrants del grup.
Esperem que mai s'apagui la flama del teu
record, que mai s'esborri la imatge del teu
somriure en els nostres pensaments, que
mai deixem de ser tan humans com tu has
estat amb nosaltres.
Simó! Ens acompanyaràs sempre, anem on
anem, celebrem el que celebrem.

ELS GÍNJOLS D'EN BAS
LLUM DEL TEU RECORD
Passen els dies i trobem molt a faltar la
teva alegria i la teva companyonia. Sempre
t’agrairem tot el que has fet per la colla
durant tots aquests anys. Has aconseguit
convertir aquells moments de nervis i
estrès, per acabar la feina a temps o per
tenir-ho tot a punt abans de desfilar, en
moments divertits i menys tensos gràcies a
les teves bromes i els teus acudits, traientnos un somriure a petits i grans. Un somriure desdibuixat dels nostres rostres des
que ens has deixat però que, a poc a poc,
anirem recuperant, sabent que ens acompanyes siguis on siguis.
De ben segur que la colla ha arribat fins al
que és actualment gràcies als teus consells. Tots ens hem sentit molt ben rebuts,
sempre amb els braços oberts acollint a
tothom. Deies: “...no sobra ningú, però
ningú és imprescindible...”. Ara, estimat
Simó, se’ns fa difícil repetir l’oració perquè
et trobem a faltar. Hem hagut de superar
obstacles que s’han interposat en el nostre
camí, és indiscutible que tu has estat una
peça clau per a aconseguir que junts tiréssim endavant. Són tantes les experiències
viscudes junts!
La colla continua, tal com tu volies. Compartirem amb tu cada una de les nostres
activitats, de les nostres desfilades... i
estaràs en el pensament de cadascú de
nosaltres. Tots aquests bons records que-

PENYA AOAPIX
Trobem molt a faltar en Simó. Un home de
colla, de penya, 100% Aoapix, sempre a punt
per donar un cop de mà, per apuntar-se a
qualsevol feina, fos quina fos.
Tenim tantes imatges, en les quals en Simó
era present, que es fa difícil trobar alguna
activitat de la penya on no ens vingui a la
ment. El recordem emblanquinat de paperets
empenyent el carro del confeti per les Festes
del Tura, amb una paciència increïble, envoltat de mainada. “Cony de mainada!”, però
sempre amb un somriure als llavis. Tenim al
cap la cursa de cargols, preocupat per si el
giny que havia fabricat fallava perquè un cargol collava amb més facilitat que l’altre, o
fent els deliciosos entrepans del sopar de
carritu al costat dels companys d’en Bas que
li donaven sempre un cop de mà.
En Simó era una persona agraïda i sabia valorar les coses que fèiem plegats. Fins i tot la
feina més feixuga la convertia en un diverti-

...Ens permetreu
que ho fem usant
el present, ja que
en Paiño encara
està amb
nosaltres. D’una
altra manera,
si es vol, però
encara hi és...

PENYA DEL BROC GROS
Se’ns demana que fem un escrit des de la
Penya del Broc Gros amb la intenció de parlar
del nostre company Simó Sala. Ens permetreu que ho fem usant el present, ja que en
Painyo encara està amb nosaltres. D’una
altra manera, si es vol, però encara hi és.
Què es pot dir des de la nostra penya d’una
persona que hi va ser quan aquesta va ser
creada? Que hi ha estat durant tots els anys
al llarg de molts i molts actes i xefles? Que hi

ha estat, encara, durant l’última festa major…
Allà, sota el campanar? Primer va estar penjant i dies més tard despenjant el burro savi.
– D’acord, Simó. L’any que ve penjarem el
burro i gaudirem de la il·lusió de la mainada. No hi faltis.
– “Anem-lo a guardar, felicitem-nos per
haver-ho fet bé un altre cop: la mainada ha
gaudit, hem repartit els caramels, hem
donat berenar als joves i no tan joves, hem
begut el nostre suc de lletissó i hem acomiadat ja les festes… Anem a fer un toc i ho
celebrem. Un any més.”
– D’acord, Simó. Anirem a fer el toc un any
més. T’hi esperem.
– “Haurem de quedar per fer-ne valoració.
Bé: ja en parlarem. Aprofitem i quedem ja per
parlar dels números de la loteria de Nadal i
així ja ho enllestim tot d’una sola vegada.
Simó, podràs venir?
– No, no puc: tinc sopar a Les Preses… Feu
sense mi: ja em donareu els números.
Guardeu-me’n un parell de talonaris; ja els
vendré.”
– D’acord, Simó. T’estem guardant un parell
de talonaris.
– “Hauríem de començar a parlar de la festa
de Cap d’Any, no?
Hòstia, sí: ja som a mig novembre i el més
calent és a l’aigüera…
Simó, aquest any podràs venir o no?
– Que no, que ja ho sabeu: sempre vaig a
sopar a les Preses… No podré venir, però us
ajudaré a muntar-ho tot i ja ho celebrarem
mentre anem muntant. Tu posa música de
la meva, posa The Doors i jo ballaré enmig
de la mainada i dels granats. Sense vergonya i sense por. Com sempre.”
– D’acord, Simó. Farem la nostra petita revetlla de Cap d’Any. Et posarem Roadhouse
Blues. T’ho prometem. Si no pots venir a la
nit, vine a la tarda.
I si no pots venir a la tarda, vine quan vulguis:
sempre seràs benvingut. Penjarem el burro,
veurem suc de lletissó, et guardarem la loteria, ballarem i festejarem i riurem com sempre: sense bestieses. O millor: amb les nostres bestieses. I continuarem passant anys i
fent créixer la nostra amistat i els fruits d’aquesta: la Penya del Broc Gros i els bons
moments que hem passat gràcies a nosaltres, tots.
D’acord, Simó, vine quan vulguis.
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...la menja més
senzilla o la
cervesa més
vulgar es convertia
en un àpat exquisit
i en un bon motiu
de gresca ...

ment. No ens podem treure del cap el Lluèrnia del 2013 quan es va passar tot el vesprenit, davant la planxa, cuinant els pinxos bombeta (hamburgueses amb forma de bombeta)
sense parar de ballar i cantar les cançons
dels 60, però sense deixar de treballar ni un
moment.
Gaudia dels àpats i dels tastets. Si era en
companyia, la menja més senzilla o la cervesa més vulgar es convertia en un àpat
exquisit i en un bon motiu de gresca o d’explicar un acudit o una anècdota que ens feia
petar de riure.
Cada vegada que ens ve al cap una imatge,
un record, un àpat, una activitat, una
música..., qualsevol cosa que ens hi fa pensar, se’ns produeix un doble sentiment: per
una banda, la tristor de saber que no hi és i
que no hi podrà ser més; però també se’ns
desperta un somriure esmorteït perquè junts
ens ho hem passat molt i molt bé i, per sort,
només tenim bons records, de bones estones, amb molt bona gent.
Simó, tal com tu ens diries, viurem intensament i tranquil·lament la vida, mentre ens
deixin.
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Sortida a la Peña Montañesa

SECCIÓ MUNTANYA

AGRADABLES SENSACIONS
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...La nostra ruta
turística per la
ciutat és, primer
de tot, la visita al
seu castell templer
d’origen
arabomusulmà.
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n iniciar aquesta bonica etapa de la jubilació, on
deixem de complir horaris i obligacions, és el
moment de fer el que un es proposa, sempre
amb el seny que ens caracteritza per l’edat que
tenim.
La vida és un aprenentatge constant i un gaudir
cada dia.
En el meu cas, veure en Quim, el meu marit, quan
arribava de fer una caminada i aquella il·lusió que
sentia quan, de vegades, el podia acompanyar,
em va fer decidir a fer el pas i conèixer noves experiències. He començat tard, em sap greu no haver
viscut abans aquestes sensacions tan agradables
que comporta el món de la muntanya en tots els
aspectes.
Vàrem tenir la sort de compartir, amb el GECA, la
sortida que es va fer el mes d’octubre passat a
la Peña Montañesa d’Osca.
És el dia 10 d’octubre, de bon matí, i un grup de
cotxes, plens de gom a gom, estan ja en el punt
de trobada per començar la sortida. Després
d’un bon esmorzar i de conèixer-nos, els components del grup (24 companys) continuem el
viatge fins a Montsó.
La nostra ruta turística per la ciutat és, primer de
tot, la visita al seu castell templer d’origen arabomusulmà. La pujada es fa curta, acompanyada de
les converses i rialles que mantenim els diferents
grups que es formen; sense adonar-nos-en, ja
hem arribat a dalt el turó. Es continua la visita
seguint l’itinerari marcat, convé destacar la torre
de l’Homenatge, actualment restaurada, on hi ha
una col·lecció de reproduccions de làmines antigues del Castell i de diferents peces recollides en
les excavacions que s’hi han realitzat.
Quin goig que fa veure a tots pujant per les
escales de ferro!
Un cop a dalt, les càmeres de fotos es posen en

acció, per deixar el record de la nostra estada tot
veient magnífiques panoràmiques de la ciutat
des d’aquest mirador privilegiat.
En el museu, ens donen molta informació sobre el
passat històric del Castell i la vida dels cavallers
templers, de la xarxa de les galeries subterrànies,
sortides secretes per anar a l’exterior…
No es pot demanar més, ha estat un matí enriquidor i bonic. Tampoc aquest dia cal fullejar
cap revista del cor, ja que, en visitar la catedral
de Santa Maria del Romeral, hi presenciem un
casament típic templer, elegant, diferent... d’aquells que no estem acostumats a veure.
El dinar afavoreix per relacionar-nos, fer noves
amistats i conèixer els més líders, els que animen la festa, els organitzadors d’aquesta gran
colla. Continuem el viatge fins al nostre destí:
Aïnsa. Poc abans d’acabar el trajecte, la veiem,
els últims raigs de sol li donen de ple, “LA
PEÑA” està radiant.
Després ens instal·lem a l’hotel, que porta el
mateix nom de la muntanya i anem a visitar
Aïnsa. Ens quedem parats de la gran gentada,
quin ambient que es respira a la plaça de la
muralla, les tènues llums dels restaurants i les
terrasses la fan encara més acollidora. A nosaltres ens interessa recórrer la muralla fins al
mirador per observar les mítiques muntanyes de
Mont Perdut, Les Tres Maries… que encara mostren les seves imponents siluetes davant d’un
sol gairebé amagat. No ens podem entretenir
gaire, hem de sopar, anar a dormir aviat, per
aixecar-nos d’hora.
A la matinada del diumenge, després de recórrer
els 20 km que ens separen de San Victorian, iniciem la nostra ruta. Durant el primer tram, una
bona pujada, encara no podem apreciar el dia
que tindrem, ja que la poca llum i els núvols que

...Les dedicatòries
i notes escrites
deixen petjada de
la nostra estada a
la Peña
Montañesa.

Peña Montañesa des de Labuerda.
cobreixen el cel ens deixen en la incertesa. Quan
arribem a Os Plans, el sol ja acompanya.
Tindrem un bon dia! Esmorzem i gaudim.
El següent tram, sense gaire desnivell, ens permet recollir bolets, conversar i contemplar tot el
que ens envolta. Arribem a l’últim tram, molt
més feixuc, de fort pendent amb les pedres típiques de l’alta muntanya. Veig que em quedo al
darrere, a poca distància del grup, i al meu costat en Menguis, en silenci anem pujant, quin
suport dóna aquest company.
Gran persona en Menguis!
Hem fet el cim, 2.293 m!
Tothom es manifesta amb abraçades, crits
d’eufòria, d’alegria; el que un té al davant no es
pot explicar en paraules, és un cúmul d’emocions
que s’ha de viure. Seguidament, qui ho necessita
fa un mos per recuperar forces. El GECA no està
sol, un grup d’excursionistes bascos ens acompanya i l’eufòria es multiplica, cants, intercanvi
de símbols, la senyera per una banda, la ikurriña
per l’altra, fotos del grup no hi falten, tot un
espectacle a l’alta muntanya. De sobte, esdevé
un gran silenci, de veritat que emociona, quin
impacte tan fort es produeix, passar d’una alegria
extrema al silenci profund, això fa reaccionar a

Minut de silenci i dedicatòria a la Peña Montañesa en
record a Simó Sala.

qualsevol. Són uns moments recordant en Simó,
que fa pocs dies ens ha deixat. Les dedicatòries i
notes escrites deixen petjada de la nostra estada
a la Peña Montañesa.
Recollint els grapats de bolets que hem trobat a
la pujada i anant emplenant la bossa, la baixada
es fa distreta i curta, gairebé al peu de la muntanya, una pluja suau ens acompanya i tots,
amb les capelines de colors, donem aquell toc
especial a la foto de record, que fem davant l’ermita de San Victorian.
Com escriurien els experts, que utilitzen el vocabulari específic referent a la muntanya, la nostra, com heu vist anteriorment, no és de les més
altes, però sí que té un considerable desnivell
acumulat de 1.255 m, en horari efectiu es va tardar 5,40 hores i en total 7,45 hores.
L’últim dia, ja de retorn cap a casa, continuem
fent turisme, visitem Torreciutat, el monestir de
l’Opus Dei, que destaca per la seva ubicació i
construcció tan peculiar. La varietat de formes
que s’aconsegueix crear amb l’element bàsic, el
rajol, la fa espectacular. Som els primers d’un
grup de visitants, som privilegiats!
És diumenge, dia complicat per trobar un lloc
per dinar, també és difícil poder continuar junts.
Alguns plantegen que cadascú faci la seva, la
sort ens acompanya i a pocs quilòmetres trobem un restaurant abarrotat de gent, mostra
que ho fan bé, sembla que ens estan esperant:
una taula llarga per a tots, servei excel·lent i el
menjar per aconsellar a qui hi vulgui anar.
A la sortida la frase es repetia: “Bon viatge!”, i
entre petons i abraçades ens vàrem acomiadar.
Gràcies a tots per poder compartir i aprendre de
la vostra experiència, per l’estimació a la muntanya i la gran companyonia. Ara que valoro el
que he trobat, la capacitat de viure amb un altre
ritme i gaudir de tot d’una forma més intensa,
només us puc dir…. fins a la propera!!!
Dolors Font
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En Modest i el monument del Pagès un cop acabat.

De la humilitat de Modest Fluvià a la grandesa de la seva obra
Modest Fluvià fou uns dels alumnes més destacats –juntament amb Jaume Perelló i Manuel Buisán– de la
Secció d’Escultura de les Escoles Salesianes de Barcelona. El podem prendre com un referent de l’escultura
contemporània del nostre país i com un dels artistes més importants del segle XX. Potser per la seva humilitat, per la seva proximitat o pel seu amor a les coses essencials de la vida, la seva obra mai ha arribat a tenir
l’impacte mediàtic que realment es mereix. Esperem, doncs, que aquesta assignatura pendent la puguem
aprovar, a poc a poc, reivindicant la seva obra i la seva persona.

E
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Modest Fluvià va
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18

l dia 5 de setembre de 2015 va morir, a l’edat
de noranta anys, l'escultor Modest Fluvià i
Aiguabella, nascut a Sant Esteve d'en Bas.
Després de consagrar tota una vida a l'escultura, a la pintura i al pessebrisme, hem
vist necessari dedicar-li unes pàgines d'aquesta revista per retre-li un petit homenatge i deixar constància del valor de les
seves obres. Sens dubte ha estat un dels
artistes més importants de la història contemporània de la Vall d’en Bas.
Modest Fluvià va néixer a la casa pairal del
Mercadal, a la qual vam dedicar també un
número d'aquesta revista. Va ser en aquesta
mateixa casa on va començar la seva vocació
pel pessebrisme. Quan era ben petit, ajudava cada any el seu pare, Miquel Fluvià, a
fer el pessebre de Nadal. Es tractava d'un
pessebre molt gran, amb figures de Ramon
Amadeu i l'instal·laven a la sala del Mercadal. En Modest quedava meravellat cada
vegada que el seu pare el muntava i aprofitava per mirar-se aquelles figures que la
resta de l'any quedaven ben guardades. De
petit, fins i tot, debatia amb el seu pare per
intentar col·locar les peces de terracota de

En Modest Fluvià amb Jaume Perelló al taller d'escultura de les Escoles Salesianes de Barcelona.

tal manera que creessin la sintonia perfecta.
Era l'únic dels set fills del Mercadal que
tenia aquesta vocació i, any rere any, quedava admirat amb aquelles peces que després d'estar tants mesos guardades tornaven a cobrar vida. Miquel Fluvià, el pare d'en
Modest, era un home culte, amb vocació per
l'art i l'escriptura i també un gran amant de
la música; i fou ell qui començà a transmetre
aquesta passió al seu fill.
En Modest anava a estudi a Joanetes amb el
mestre Rafeques, llavors va anar a Olot a

...Al llarg de la
seva vida ha
deixat un llegat
d'obres
escultòriques que
es poden trobar
arreu del món.

Fugida per les grederes, un pessebre d'en Modest Fluvià que enguany forma part de la Mostra de Pessebres d'Olot.

estudiar comerç a l'Escola Pia i, finalment,
anà a estudiar art a Barcelona, a la secció
d’escultura de les Escoles Salesianes.
Durant la guerra civil, la família Fluvià, resguardà un mossèn salesià a la casa del Mercadal. Aquest va quedar meravellat de la
traça d’aquell noi per les arts escultòriques i
va prometre que, si sortia viu de la guerra,
en Modest aniria a estudiar a Barcelona. Un
dia uns milicians s’assabentaren de la seva
presència al Mercadal i l’anaren a buscar.
Algú de la casa l’avisà i l’ajudà a escapar per
una de les portes del darrere. Passada la
guerra, aquest mossèn, li retornà el favor i
va fer possible que Modest Fluvià pogués
anar a estudiar a Barcelona.
A la ciutat comtal, en Modest aprengué a fer
el que més li agradava: escultures i figures
de pessebre. I quan feia vacances i venia cap
a en Bas, al Mercadal, ja aprofitava per
començar a fer les seves primeres obres.
Quan acabà els estudis d'art, s'instal·là al
Mercadal altra vegada i va començar a fer
d'escultor al graner. Les seves escultures
es basaven en talles de fusta fetes a partir
d'un motllo de fang. Des dels vint-i-tres
anys, que acabà els estudis, fins als vint-ivuit, que es casà, va estar al Mercadal.

En Modest treballant en una obra dels dotze apòstols
per Reus, any 1952.

Va ser l'any 1956, un cop ja casat i instal·lat
a Olot, que començà a fer d'escultor seriosament. I dedicà tota la seva vida a aquesta
gran passió, que era el pessebrisme i l'escultura. I de fet començà la seva vida com a
artista fent pessebres. Cada any en presentava un a la mostra de pessebres d'Olot. El
primer que hi presentà fou l'any 1956 i l'últim que hi presentà en vida va ser l'any
2012. El 2013 en començà un altre, que ja
no l’acabà. Els pessebres eren fets de guix,
amb les figures de fang. Les peces que més
li agradava de fer eren la mare de Déu i el
nen Jesús i solia deixar per al final sant
Josep. A més, estèticament, el preocupava
molt el reflex de la llum en les peces, intentava fer-lo, sempre, indirecta. Era quelcom
que el preocupava molt.
L'altre vessant d'aquest artista, a part del
pessebrisme, fou l’escultura. Al llarg de la
seva vida ha deixat un llegat d'obres escultòriques que es poden trobar arreu del món. Es
tracta bàsicament de talles de fusta, i fins i
tot algunes són esculpides en pedra, com el
conegut Monument del pagès, situat als
Hostalets d'en Bas. En totes les seves facetes plàstiques, Modest hi aplicava un tall i
una traça característica, un estil que el diferenciava i que va fer propi. Aquest es pot
reconèixer per un allargament i una estilització de les figures –especialment en la cara i
les extremitats– i una transmissió de força
psicològica considerable, sobretot a través
de la mirada i de la forma de la cara. Aquesta
evolució va arribar a ser tan perfecta que les
seves obres han agafat una traçada única i
distintiva. Actualment es pot detectar l’obra
pel seu estil. Es pot considerar que Modest
Fluvià va aconseguir l’excel·lència artística.
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presentava un a la
mostra de
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El primer que hi
presentà fou l'any
1956 i l'últim va
ser l'any 2012.
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De la humilitat de Modest Fluvià a la grandesa de la seva obra

Volem fer un esment especial a totes les obres que en Modest va fer per al nostre
municipi i que continuaran sempre més formant part del nostre patrimoni cultural.
Aquestes obres són les següents, ordenades cronològicament:
1946: Talla de sant Esteve a l'església
d'en Bas.
1949: Talla de dos sants per a la capella
de la Dou, Sant Esteve d'en Bas.
1950: Talla de la marededéu del Roser al
Prat, Sant Esteve d'en Bas.
1951: Reliquiari a la capella de la Dou.
1954: Talla de dos àngels de fusta per a
Falgars.

Majestat esculpida per Modest Fluvià
situada al presbiteri de l'església
d'en Bas, i majestat del segle X-XI,
també a l'església d'en Bas.

1958: Talla de la marededéu de la
Cabeça, a la Pinya.
1961: Relleu esculpit en pedra per a la
font blanca del Mercadal.
1962: Relleu d'una marededéu esculpit en
pedra per a Sant Miquel de Falgars.
1970: Monument del pagès i de la família
camperola esculpit en pedra, als
Hostalets d'en Bas.
1985: Talla de sant Josep per a l'església
d'en Bas.
1995: Talla de sant Quintí per a l’ermita
de Sant Quintí.
1996: Faristol de fusta per a l’església
dels Hostalets.
2000: Talla de sant Victorià per a l'església d'en Bas. Patró de la parròquia.
2001: Talla de Crist en agonia per a l’església d'en Bas.
En el presbiteri de l'església d'en Bas,
s'hi troba també una majestat esculpida
en pedra per Modest Fluvià, que es tracta
d'una versió inspirada en la majestat del
segle X-XI, present a la mateixa església,
i que es trobava al timpà de l'església
preromànica.
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Crist en l'agonia (2001) que Modest
Fluvià esculpí per a l'església d’en
Bas.
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Dues talles de Modest Fluvià situades a l'altar de l'església d'en Bas: imatge de sant Esteve (1946) i imatge
de sant Victorià (2000), que, quan es comparen, es pot
veure clarament l'evolució de l'obra de l'escultor.

L'evolució de l'escultor, explicada anteriorment, es pot apreciar perfectament
en comparar les dues talles realitzades
per ell mateix i situades a l'altar de l'església de Sant Esteve d'en Bas, la de sant
Esteve, feta l'any 1946, i la de sant Victorià, elaborada l'any 2000. Entre elles hi
ha una diferència tan gran que costa pensar que són fetes pel mateix autor.

...I també fou en
Modest qui l'any
1991 donà vida a
la faràndula de
Sant Quintí
formada per
l'esparver, la lloca
i els polls...

En Modest esculpint el monument del Pagès.

A part de totes aquestes obres, es poden
trobar moltes altres obres escultòriques
d'en Modest Fluvià en altres municipis de
la nostra comarca, com la talla del Nen
Jesús a l'església de Sant Esteve d'Olot,
feta l'any 1990, o la talla de la Dona de la
Vall, que es troba al museu d'Olot. També hi
ha obres seves a Sant Feliu de Pallerols, les
Planes d'Hostoles, Banyoles, Cadaqués,
Sant Jaume de Llierca, Lleida, Reus, Manresa, Barcelona i un llarg etcètera. Se'n
poden trobar també a Madrid, França i fins
i tot al Brasil.
A part de la seva obra com a pessebrista i
escultor, també cal fer esment a les obres

de la faràndula que va fer desinteressadament per al poble d'en Bas. L'any 1986 va
fer les mans i els caps dels nostres
gegants, en Gaiotàs i la Biela; l'estructura
dels gegants la féu en Josep Bassachs. I
també fou en Modest qui l'any 1991 donà
vida a la faràndula de Sant Quintí formada
per l'esparver, la lloca i els polls, que cada
any surten a fer el seu ball el dia de l'aplec,
on l'esparver passa farina i la lloca i els
polls s'espanten en veure'l. La idea d'aquest ball ve explicada pel mateix Modest.
De petit, quan vivia al Mercadal, ell i els
seus germans escoltaven un esparver –que
residia molt a prop de la casa–. Es veu que
era molt molest i que el van intentar espantar en múltiples ocasions, però que no ho
varen aconseguir mai. Pel que sembla,
aquesta anècdota fou tan present en la
seva vida que acabà realitzant la faràndula
de Sant Quintí a partir dels animals més
significatius de la seva infància en el Mercadal. Com a elements de la faràndula, en
Modest també construí el capgròs del tió
d'Olot.
L'any 1997 rebé el títol de Mestre Artesà de
la Generalitat de Catalunya, un reconeixement ben merescut per dedicar tota la seva
vida a fer el que més li agradava: esculpir
escultures. L'art era la seva gran passió i
d'això n'ha quedat constància amb totes
les obres que ens ha deixat.
Agraïments: Família Fluvià
Xevi Collell i Laia Martí

En Modest treballant esculpint obres en pedra.
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El personatge: LA PILAR DE CAN MADRÓ
La Pilar Pujol Calm va néixer el 6 d’octubre de 1930 a la plaça d’en Bas.
Era filla d’Esteve Pujol Solà i Maria Calm Raspau. Dos mesos després
del seu naixement, la família es va traslladar a viure a can Llevador del
carrer de Sant Ignasi. En aquesta casa hi va viure fins que va tenir 11
anys i van anar a can Madró. Es va casar amb Josep Cornet Tarrés l’any
1953 i, fruit d’aquest matrimoni, va néixer la seva única filla, la Maria.
Presumida, coqueta i simpàtica, la Pilar de can Cornet ens explica la
seva infància, les misèries de la postguerra, la seva feina a la fàbrica
de filatura però, sobretot, la història d’amor amb en Josep.
No coneix la paraula enveja, ni la paraula derrota i els seus ulls desprenen una alegria i vitalitat dignes d’una persona de la seva edat.
“Érem tan pobres de petits, però tan feliços... sempre cantàvem. Ara
que a la gent no li falta res, ningú canta”.

...El meu pare va
haver de treballar
al camp d’aviació
de les Preses
sense cobrar un
duro i la mare
treballava a
temporades fent
mitjons...
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quan passaven els
avions per sobre
l’escola ens feien
sortir i estirar-nos
a l’horta del Prat.
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Pilar, què recorda de la seva infantesa?
Com que la mare treballava fent mitjons
amb taler a mà i el pare marxava molts dies
a bosc, a mi em cuidaven els meus padrins,
l’Anna i en Ramon, juntament amb els
meus tres tiets solters.
Anava a l’escola de les monges al costat del
que ara és l’Ajuntament, però com que moltes de les nenes que venien eren de pagès,
les deixaven marxar un parell d’hores abans.
Jo cada dia plorava perquè m’havia de quedar més estona. El pare va decidir treure’m
de les monges i portar-me a l’altra escola, i
així cada dia podia anar i tornar amb la meva
amiga la Rosalia de can Central.
Aquí hi vaig estar fins a l’any 1936, que va
començar la Guerra Civil i ens van traslladar
al Prat; tenia la senyoreta Mercè, que era
petitona i feia poca cosa.
Any 1936, començament de la Guerra Civil,
la Pilar només tenia 6 anys, però hi ha
records i fets que una no pot oblidar...
El meu pare va haver de treballar al camp
d’aviació de les Preses sense cobrar un
duro i la mare treballava a temporades fent
mitjons. Menjàvem vianda de l’hort, i del
porc, que matàvem cada any, anàvem
tirant.
Jo recordo tenir molta por; quan passaven
els avions per sobre l’escola ens feien sortir i estirar-nos a l’horta del Prat. Ens feien
posar un broc a la boca perquè no se’ns
trenquessin les dents del soroll. Quan
havien passat, tornàvem a dins a la classe
com aquell que res.

Però, si hi ha una cosa que no oblidaré mai
de la guerra, és la reculada. Veia com baixaven de dalt del poble rius de gent i de
bestiar... Passaven per casa a veure si els
podíem dar de menjar. La mare els feia una
ollada de fesols amb una mica de cansalada i els treia un peltruc i una llangonissa.
L’agutzil que hi havia en aquella època
repartia soldats per les cases del poble perquè els alimentéssim i els deixéssim dormir; nosaltres teníem dos músics.
Recordo perfectament l’últim dia de la
guerra: la metralladora del Prat que no
parava i els avions sobrevolant en Bas. Jo
era amagada, amb una colla de dones, en
una cort de porc. Vam amagar tot el que
vam poder: menjar, la roba dels homes..., ja
que sempre sentia que “el moro Juan” destrossava dones, canalla i tot allò que trobava. Aquella nit vaig dormir amb la meva
amiga, la Rosalia de can Central, i, al matí,
en llevar-nos, tothom era al carrer cridant:
“Han entrat els Nacionals”. Em vaig llevar
sense vestir-me i vaig sortir al carrer només
amb una samarreta i un soldat em va donar
un tall de xocolata. Era dolenta, molt
dolenta, però s’havia acabat la guerra.
Mentre la mare era a Olot a buscar el salvaconducte del pare per poder anar a buscarlo a Barcelona, ell va entrar per la porta de
casa. Només vaig dir-li: “Pare, tenim més
tabac”. Durant la guerra, passaven camions
amb fulles de tabac i les llançaven, jo les
recollia i les guardava perquè quan arribés
el pare en tingués per fumar, però el pare
només tenia gana.

1.- Any 1942. Dia de la comunió de
Pilar Pujol i altres nens a l’església de
Sant Esteve d’en Bas.
Fila de dalt, d’esquerra a dreta: la Catalina Iglesias, la Lola de cal Sastre, la Maria de can Salvador, la Carmeta de can Xulo, la Lola de can
Famada, la Maria de ca la Núria, la Pilar de can
Madró, la Lola de can Claret, la Florentina de la
Vila i la Consuelo de can Demoia.
Segona fila, d’esquerra a dreta: La Francisqueta de can Lera, la Conxita de can Guidic, la
Quimeta de can Bassols, la Maria de ca l’Iglesias, l’Assumpció Palomer, l’Antonieta de can
Coll, la Teresina de can Jeroni, la Rosó de la
Cau, la Margarita del Marcadal i la Carme de
Paiola.
A sota, el mossèn Joaquim: l’Antonieta de la
Dou, la Maria i la Cisqueta de la Batllia.
Els nois, d’esquerra a dreta: en Peret de can
Perafel, en Miquel del Prat, en Lluís de la Vila,
en Pepet de can Borina, en Joan de ca l’Amàlia,
en Pep del Marguí, en Mon de can Man i en
Pepet de la Pomareda.
Darrera fila, d’esquerra a dreta: en Pep del Bac,
en Joan de can Savas, en Jaume de can Verdaguer, en Pepito de can Guidic, el del Casic, en
Dou Vella, en Bartomeu de can Barral i en
Josep de can Vora.

...la senyora
Marguí havia dit a
la padrina: “Tanta
mainada com
tingueu, entraran a
la fàbrica”
i així va ser...

Anava a ca l’Emília o a can Badosa a comprar allò que li faltava.
A les dones de casa no ens va faltar mai la
feina, perquè la senyora Marguí havia dit a
la padrina: “Tanta mainada com tingueu,
entraran a la fàbrica” i així va ser.
Quan plegava a les 6 de la fàbrica, anava a
cosir i a fer corte y confección amb la Teresina de can Siols. Cap al 1968 la fàbrica
d’en Bas va tancar i ens traslladaren a la
sucursal de Sant Joan les Fonts. Allà hi vaig
celebrar els meus 40 anys i els 25 de treballar en una mateixa empresa.
El 1974 vaig tornar a treballar aquí a en Bas,
a la filatura de can Prunés. Havia passat
molta fred treballant i ara, com que portava
una metxera i treballava amb fibra, que
necessita escalfor, em rostia. Fins i tot, moltes vegades treballava descalça. Sempre
que podia feia el torn del matí, i així tenia

Any 1947 al pati del parvulari. En aquella època, el
mestre Tornavell era també el fotògraf del poble.
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...Cobrava només
40 pessetes a la
setmana i passava
molta fred
treballant...

La postguerra de la Pilar, i la de tothom, és
sinònim de fam i de misèria...
En Franco ens donava un pa de blat de
moro que ni el bestiar el volia menjar. Era
ben florit.
La meva mare era molt panarra i jo anava a
les botigues a demanar pa del bo. Me’n
feien 15 cèntims, dia per altre.
Ella i altres dones del poble feien anar un
taler a cal Paó de la plaça, i com que no
tenien pa sucaven, en un plat de sal, cansalada grassa i alls tendres. La tia em deia:
“La teva mare es morirà”. Hi havia molta
misèria, però les dones sempre cantaven,
no els faltava mai l’alegria i a nosaltres
tampoc.
El dia 15 de maig del 1946, i en plena postguerra, vaig entrar a treballar a la fàbrica de
gènere de punt de can Marguí. Treballava
de 8 del matí a 12 del migdia i de 2 a 6 de la
tarda. Feia anar tres telers petits que feien
sanefes i, cada dia, a 2/4 de 10 del matí,
baixava a l’estació de tren a portar un sobre
amb dibuixos que fèiem arribar a l’Amarganta, una brodadora d’Olot i germana del
nostre encarregat. A la tornada sempre
passava per can Lil a buscar el correu.
Cobrava només 40 pessetes a la setmana i
passava molta fred treballant. Recordo que
cada vegada que venia un viatjant, l’Amargant em feia anar a avisar la seva senyora i
ella m’encarregava la compra pel dinar.
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El personatge: LA PILAR DE CAN MADRÓ

les tardes lliures. En aquella època, tenia
per encarregat un jove Josep Quintana.

...Ens vam
conèixer quan jo
tenia 16 anys i ell
21, el dia de la
Mare de Déu de
Montserrat...
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...Vam festejar
durant sis anys. En
Josep tenia un
caràcter tancat,
però amb ell vaig
trobar la parella
ideal...

24

Parlar d’amor a la vida de la Pilar és parlar
d’en Josep Cornet. Expliqueu-nos com va
ser aquesta història d’amor...
Ens vam conèixer quan jo tenia 16 anys i ell
21, el dia de la Mare de Déu de Montserrat.
Un grup de jugadors de futbol de les Planes
havien de venir a jugar aquí al poble contra
els del veïnat de Vilallonga.
Pujaven de l’estació tres d’aquests jugadors quan les meves amigues, que ja en
coneixien a dos, van dir: “Jo em quedo el
ros, i jo el moreno, i per tu, Pilar, el del
mig”. No sabia ni quina cara feia, però em
vaig quedar el del mig, en Josep.
Tot el camí cap al camp de la Dou anàvem
darrere seu. Vam anar a veure el partit i, un
cop acabat, a ballar al Casino. Era el primer
dia que tornaven a obrir el Casino, ja que
amb la guerra l’havien tancat.
Jo esperava impacient que arribessin els de
les Planes i tan bon punt els vaig veure vaig
pensar: “A veure a qui anirà a buscar per
ballar?” No vaig ser jo, sinó que va tenir més
sort la Carme de Paiola. No obstant això,
vaig tornar a pensar: “L’altre em vindrà a
buscar a mi”. I així va ser. Aquell dia ja els
vam ballar tots. Al cap de 15 dies tornà a en
Bas amb el tren i la Pilar de can Miret em va
dir: “Ha baixat del tren aquell noi, amb pantaló blanc, camisa granat amb ratlles blanques i jersei blau elèctric. Fa un goig!”.
I tant que en feia, de goig. Normalment ens
vèiem al ball dels diumenges, fins que el
seu pare va caure malalt i va estar temps
sense venir. En Josep no només era ben
plantat, sinó que era tot un senyor i va dir a
uns amics seus que m’avisessin que estaria
una temporada sense venir.
Un cop mort el seu pare, per l’agost va tornar,
però amb tanta mala sort que per la festa
Major d’en Bas ja era al servei militar. Jo era
una persona inquieta que li agradava fer la
seva vida i, sense dubtar, li digué: “Jo no
m’estaré tancada a casa aquests dos anys”.
La falta de diners li impedia venir a veure’m
i la nostra relació es basava a escriure’ns
cartes. M’escrivia dia sí dia també; però,
durant un temps, no me n’arribava cap i l’A-

Any 1953. Casament de Pilar Pujol i Josep Cornet
Tarrés.

margant em deia: “Ai Pilar, algú li ha dit que
eres al ball Pla a ballar i ja no vol saber res
de tu”.
Vam festejar durant sis anys. En Josep tenia
un caràcter tancat, però amb ell vaig trobar
la parella ideal. “Ai Pilar, em sembla que no
faràs un bon casament amb mi. No sé si et
podré donar tota l’estimació que t’han
donat els teus. Encara que sigueu pobres,
viviu bé, a casa teva”. No vaig dubtar a contestar-li: “Tu vas tenir una infantesa molt
difícil, però, si ens casem, ens tindrem l’un
a l’altre”. I va ser ben cert, perquè el que va
fer en Josep per mi, fins que es va morir, no
es pot explicar.
Ens vam casar el 26 d’agost de 1953 a l’església d’en Bas. Havíem de ser una bona
colla, però com que tres dies abans havíem
enterrat la meva padrina, vam ser els meus
pares, els seus germans i els padrins. La
cerimònia estava prevista a les 10 del matí,
però aquell dia va caure un aiguat tan fort

Any 1997, la Pilar i en Josep a Mallorca.

RECOMANA’NS

Carne de futbol de la Pilar.

...No oblido d’anar
cada setmana a la
perruqueria
perquè m’agrada
anar arreglada. En
Josep sempre em
deia: “No et pintes
els llavis avui?”

La filla de la Pilar, la Maria Cornet Pujol i el seu marit
en Mario Fisbein, la filla Andrea i en Joan Ninot.

Com és el dia a dia de la Pilar?
Des de la mort del meu home, fa 14 anys,
que m’agrada estar-me a casa. M’hi sento
bé, aquí a casa. Tinc moltes visites de les
meves amigues, escolto la música que m’agrada i llegeixo moltíssim.
Cada matí surto a passejar amb la Dolors,
la meva cuidadora. No oblido d’anar cada
setmana a la perruqueria perquè m’agrada
anar arreglada. En Josep sempre em deia:
“No et pintes els llavis avui?” Per això, i fins
i tot a la setmana de la seva mort, no he
deixat mai de cuidar-me, perquè és el que
ell volia. M’encanta la roba i els mocadors
del coll.
Per Nadal passo uns dies a Barcelona amb
la meva filla i la família i, els estius i per
Setmana Santa vaig a Sant Antoni de
Calonge a veure el mar. Em relaxa molt i
m’agrada sentir les onades i veure el color
blau de l’aigua.

Un desig: Que tant la meva filla com
de la meva néta siguin tan felices en el
seu matrimoni com ho vaig ser jo amb
en Josep. En Mario i en Joan són unes
bellíssimes persones i els desitjo el
millor. Evidentment, poder veure
durant molts anys en Bernat, la meva
il·lusió.

Alícia Caritg
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...Fruit del
matrimoni va
néixer la nostra
única filla, la
Maria, l’agost del
1955.

que el mossèn, que era als Hostalets, no va
arribar fins a les 12.
Vam anar de viatge de noces a prop de Perpinyà durant 11 dies. Fruit del matrimoni va
néixer la nostra única filla, la Maria, l’agost
del 1955.
La Maria està casada amb l’argentí Mario
Fisbein. La Pilar té una néta, l’Andrea, i un
besnét que es diu Bernat i que és la nineta
dels seus ulls.

Una cançó: Dos gardenias d’Antonio
Machín, Contigo aprendí de Lorenzo
González o El mar y tú de Jorge Sepúlveda.
Un llibre: M’agrada moltíssim llegir;
però, si n’haig de recomanar un, em
quedo amb: La sombra del viento,
Terra de tartera o Pa negre.
El millor record: El dia que va néixer la
meva filla.
El pitjor: El dia que va morir el meu
marit. No el desitjo ni al pitjor enemic.
Va marxar de casa a 2/4 d’11 del matí i
a les 11 ja era mort. Sort en vaig tenir
de la gent que m’estima, dels veïns i
de les amistats.
Un color: El blau cel. El color del mar i
del cel em tenen el cor robat; m’encanta estar davant del mar i contemplar l’horitzó on s’ajunten aquests dos
colors”.
No pot faltar mai: Una barra de llavis
rosa clar al meu bolso.
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Fitxes sortides quart trimestre de 2015
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APLEC DE SANT QUINTÍ

PEÑA MONTAÑESA - Osca

27 de setembre de 2015 – 39 participants
Horari efectiu: 3,35 h – Horari total: 4,40 h
Vocal: Jaume Bagó
Itinerari: El Molí Vell, can Pinyana, cal Santpare,
torrent de la Teuleria, cingles del Coll, bauma del
Murri, camÍ del Rei i el Molí Vell.
Altura màx: 1.050 m – Altura mín: 530 m
Altura mín: 540 m
Desnivell acumulat: 540 m
Quilòmetres: 11,400 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

11 d’octubre de 2015 – 24 participants
Horari efectiu: 5,40 h – Horari total: 7,45 h
Vocal: J. Muñoz i F. Bretcha
Itinerari: Monasterio de San Victorián o San Beturián, Poyuelo Arriba, As Gotelleras, Os Plans,
Canal Mayor, O Piñar i Peña Montañesa. O Piñar,
Canal Mayor, Os Plans, As Gotelleras, Poyuelo de
Arriba, Ermita de la Virgen del Pilar i Monastario
de San Victorián.
Altura màx: 2.293 m – Altura mín: 1.110 m
Desnivell acumulat: 1.255 m
Quilòmetres: 15,327 – Mitjana: 2,8 km/hora
Temps: bon temps

VIA ROMANA DEL CAPSACOSTA

VOLTA 360° AL PEDRAFORCA

25 d’octubre de 2015 – 26 participants
Horari efectiu: 3,15 h - Horari total: 3,47 h
Vocal: Comissió Via Romana
Itinerari: Sant Pau de Segúries, església vella de
Sant Pau, font de l’Arç, collet de Capsacosta,
Pedreres, La Tona, can Sargantana, els Hostalets i
cal Ferrer de Capsacosta, el Callís i Sant Salvador
de Bianya.
Altura màx: 986 m – Altura mín: 560 m
Desnivell acumulat: 574 m
Quilòmetres: 5,500 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps

1 de novembre de 2015 – 27 participants
Horari efectiu: 5,36 h - Horari total: 6,47 h
Vocal: Gemma / Dídac (guia).
Itinerari: Gósol, Josa del Cadí, coll de Font Terrers,
torrent de la Coma dels Caners, cap de la Portella, vessant de la Roca Roja, font de la Roca, pas dels Gasolans, Collell, jaça del Prats, refugi de Lluís Estasen,
tartera del Cabirol, rocs de la Quera, camí dels Minaires, coll de Jou, solana de Capdevila, Espà, església de
Sant Andreu, coll del Cap de Creu i Gósol.
Altura màx: 1.844 m – Altura mín: 1.415 m
Desnivell acumulat: 913 m
Quilòmetres: 17,300 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

EL MONTCAU – LA MOLA

PUIG LLANDRICS (Sant Nicolau)

22 de novembre de 2015 – 39 participants
Horari efectiu: 6,38 h - Horari total: 9,15 h
Vocal: Lluís Avellana
Itinerari: Passeig de les Marines (Sant Llorenç
Savall), Vall d'Horta, GR-5, cova de Simanya, coll
d’Eres, Montcau, Morral del Drac, la Mola, riera de
Dalmau, ermita Santa Agnès, canal de Santa Agnès,
coll de Palomeres, la Creu de Ricó i passeig de les
Marines.
Altura màx: 1.105 m – Altura mín: 440 m
Desnivell acumulat: 1.150 m
Quilòmetres: 22,545 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

6 de desembre de 2015 – 93 participants
Horari efectiu: 5,15 h - Horari total: 6,40 h
Vocal: J. Plana i C. Planagumà
Itinerari: Mas Llobet, puig Obert, coll de Massegur, plans del Macià, puig Llandrics, font de l’Obi,
oratori Sant Joan Petit, font de Joan, oratori de
Sant Pere Màrtir, casa de Massegur i mas Llobet.
Altura màx: 1.215 m – Altura mín: 480 m
Desnivell acumulat: 885 m
Quilòmetres: 18,058 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

Socials
ELS PESSEBRES DEL GECA EXPOSATS A EN BAS
Any rere any, pels volts de Nadal, el GECA fa un petit pessebre que és exposat a un cim diferent de la nostra comarca. Tots els membres del GECA són cada any convidats a fer l'excursió
que té per objectiu deixar aquest pessebre en un d'aquests cims. Els pessebres han estat elaborats sempre per socis del GECA.
Fa molts anys que dura aquesta tradició i són molts els pessebres que el GECA ha anat col·leccionant després de baixar-los del lloc on han passat el Nadal.
Aquest any, tenim l'oportunitat de veure aquesta trentena de pessebres exposats al poble
d'en Bas. Cada un en un establiment diferent. Busqueu-los. A veure si els sabeu trobar tots.

PREMIS CONSTÀNCIA
El 29 de gener del 2016 tindrà lloc el sopar de lliurament dels premis de la constància 2015.
Excursionistes i acompanyants reserveu taula trucant als telèfons 972690399 (Joan) i
972690397 (Jaume).

Com cada any se celebrarà el Dijous Llarder. Reserveu taula trucant al telèfon 972 690 399.
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DIJOUS LLARDER
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El roure d’en Simó

Missa tges dels nens i joves del GECA:

• Gràcies per les excursions, els somriures i tots els moments viscuts.
SEMPRE SERÀS AMB NOSALTRES,
L’ESTRELLA QUE ENS GUIARÀ.
Marta B.
• Aquest escrit va pel millor veí del
món, espero que et vagi bé, molt bé
la nova vida. Gràcies per tot! Et
regalem un roure perquè sempre que
pugi a Sant Miquel i miri el roure em
recordaré de tu. David G.

• Simó, sempre et recordarem! Núria
B. i Berta R.

• Sempre has estat el millor monitor
del món, espero que la teva nova vida
et vagi molt bé, i que creixis molt.
Ramon.
• Gràcies, Simó, per tot el que ens has
ensenyat a la gent del GECA, mai
t’oblidarem. Climent.
• T’estimo, Simó. Eva C.

• Hem plantat un roure valent com
en Simó. Nil R.
• El roure és en honor d’en Simó. Blai.

• El millor lloc per al millor monitor,
Sant Miquel. Aniol.

• Simó, sense tu, ni el GECA ni el carnaval no seran el mateix. Però sempre et portarem al cor, sempre
recordarem les teves bromes. Ester E.
• Simó, et trobaré molt a faltar. Lluc.
• T’estimo, Simó. Lluc C.

• Simó, et trobarem molt a faltar.
Martina E.
• T’estimem molt! Mireia E.
• Per a en Simó. Pere

E

stimat amic Simó, ja fa bastants dies que ens
vas deixar, ens ha costat molt fer-nos a la
idea que ja no ets entre nosaltres. Però no
pensis que has marxat del tot, ens has deixat
molts i molts bons records. Ara que el dolor
s’ha mitigat, quan pensem en tu se’ns
dibuixa un somriure als llavis.
Tu ja eres el GECA abans que l’entitat tingués
nom. Has portat un munt de mainada a caminar, i els has ensenyat a estimar la muntanya,
els has animat quan estaven cansats i creien
que no farien el cim, tu sempre deies: “Va,
que només falten 10 minuts”. I, amb la teva
amabilitat, la teva simpatia i les teves bromes, la mainada s’oblidava del seu cansament i de sobte ja havien fet el cim. Tu sempre hi eres, no fallaves mai; eres incansable,
inesgotable, tenaç... La Dolors et va definir
molt bé; omplies molt, sempre anaves i
venies de casa cap a algun lloc, sempre
tenies coses a fer; reunions, trobades amb
els amics, coses entre mans...
Tu sempre hi eres, no fallaves mai; eres
incansable, inasgotable, tenaç... La Dolors,
et va definir molt bé; omplies molt, sempre
anaves i venies de casa cap algun lloc, sempre tenies coses a fer; reunions, trobades
amb els amics, coses entre mans...
Tu, com tots nosaltres, estimaves les muntanyes, sobretot les del teu entorn, i vam
pensar que, per acomiadar-nos, ho havíem
de fer en algun lloc on tu i nosaltres ens hi
sentíssim bé, on poguéssim ser-hi tots: la
Secció de mainada i jovent actual, tots els
que havien passat per la Secció de mainada
(monitors i nens), els pares també es van
voler acomiadar de tu, també hi era la Dolors,
la Laia, en Xavi, en Mingo, en Gerard...
La muntanya és la que ens va unir i allà era on
et volíem acomiadar.
El dia 25 d’octubre teníem una sortida, com
cada mes, però no era només una sortida, era
un comiat, perquè tu no hi eres present, però

• Tiet, t’estimo. Èric S.

• Recordarem sempre que, quan
estàvem cansades, ens agafàvem a
la motxilla d’en Simó, després ell
ens perseguia fins que quèiem a
terra i ell reia. Mar N. i Júlia P.
• T’estimo, Simó. Roger.
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• Un petó, Simó. Blai P.

28

GECA MAINADA

• Ara tens arrels a Sant Miquel, però
el teu cor sempre serà dins NOSTRE. Laia A. i Andrea G.

Tots junts plantem el roure.

eres al cor de tothom, com sempre hi has
estat. Vam escollir anar a Sant Miquel de Castelló perquè, tots els que et coneixíem,
sabem que era un lloc molt especial per tu.
Cadascun de nosaltres, en algun moment de
les nostres vides, hi havíem compartit alguna
acampada amb tu. Els que som més grans,
n’havíem compartit moltíssimes. A Sant
Miquel vam expressar com t’estimàvem,
cadascú ho va fer a la seva manera. Els nens
i els joves del GECA, amb l’espontaneïtat i
sinceritat que els caracteritza, et van fer un
dibuix, també t’hi van escriure missatges. Ara
que me’ls torno a mirar m’adono que et
coneixien molt bé, que per a cadascun d’ells
eres el millor, que t’admiraven, t’estimaven...
Ja ho veus Simó, ens has deixat una
empremta que mai s’esborrarà, a cada sortida, a cada pas que fem a la muntanya, et
portarem amb nosaltres. Sí, a Sant Miquel
vam plantar un roure per a tu, Simó. El roure
era l’arbre de Zeus a l’antiga Grècia, els celtes el consideraven un arbre sagrat, també hi
ha l’anomenat roure del tricentenari, que
simbolitza la unió de totes les terres d’aquest país, i el roure de Gernika, que simbolitza les llibertats i el poble basc. Ara tenim
un roure més, per a nosaltres és el més
important de tots: “El roure d’en Simó”. Sant
Miquel de Castelló fa segles que perdura, les
seves parets han resistit les penúries de les
guerres, però segueix allà, altiu i ferm, vigilant la Vall. És en aquestes parets que vam
posar una placa en la teva memòria amb un
escrit que diu: “Ens vas ensenyar el camí per
ser lliures, estimant aquesta vall i conquerint
muntanyes. I continuarem, amic Simó. Seguirem el teu estel. Gràcies, amic Simó: Gràcies
per les bones estones que hem passat plegats, gràcies per tots els somriures que ens
has donat, gràcies per tot el que ens has
ensenyat, gràcies per animar-nos a seguir,
gràcies per la teva simplicitat per resoldre les
coses, gràcies per ser-hi sempre... gràcies
per ser com eres Painyo!!!
Mercè Flores i Solé
Membre del GECA mainada i GECA jovent

La Mercè reparteix les fustes perquè la mainada hi
escrigui.

Sortides socials
Sortida conjunta amb el CEO i el grup excursionista de
Llagostera.
En acabar la caminada hi haurà dinar. Cal apuntar-s’hi.

gener
Dia 10 - SORTIDA A LA NEU
ITINERARI: collet de les Barraques, pas dels Lladres,
tossa del Pas dels Lladres, puig de Dòrria.
DURADA: 4 o 4.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Barto
SORTIDA: 6.45 h. del matí del local social del GECA.
7.00 hores de l’aparcament del Consum.
Telèfon: 651 489 416 i 972 690 399
Cal portar piolet i grampons ajustats a la mida de la
sabata a punt de col·locar.

jovent

Dias 23 i 24 - 24 HORES DE MUNTANYA
Organitza el CEO, programes a part.

febrer

abril
Dia 3: TRAVESSA CALA MONTGÓ – SANT
MARTÍ D’EMPÚRIES
ITINERARI: cala Montgó, torre de Montgó, punta
Grossa, platja Illa Mateua, l’Escala i Sant Martí d’Empúries.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Anna Canal
SORTIDA: amb autocar
6.45 hores del carrer Ample d’en Bas
7.00 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 27 30 28 i 972 69 03 99
Dinar de restaurant. Cal apuntar-s’hi.

Dia 21: ILLA DEL FLUVIÀ
ITINERARI: la Canova d’Anilla, les Planotes, les
Heures, can Roure, salt d’Espolla, la font petita, el
Safareig, creu d’Espolla, castell d’Esponellà, Esponellà, les Planotes i la Canova d’Anilla.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Jordi Marcé i Pere Julià.
SORTIDA: 7.15 h. del matí del local social del GECA.
7.30 hores de l’aparcament del Consum.
Telèfon : 647 416 270 i 629 557 285.

març

Activitat a Sant Esteve d’en Bas, dinar conjunt
mainada i jovent amb els pares, valoració 2015
i xerrada sobre les novetats de la nova temporada i, per acabar la festa, donarem els premis
de la constància i projectarem algunes fotos
de les sortides de l’any anterior.
Quan tinguem l’activitat lligada, us informarem amb un programa a part.

Dia 17: XXXIX EMBARDISSADA

muntanya

Dia 7 : MARE DE DÉU DE MONDOIS
ITINERARI: pla de Pendís, la Caseta, el Vilar, Sant
Martí de Querós, la Casanova, Mare de Déu de
Mondois i pla de Pendís.
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Àngels, Lola i Joan
SORTIDA: 7.15 h. del matí del local social del GECA
Telèfon: 938 584 446 i 972 690 399

Dia 3
FESTA DE LA MAINADA
I DEL JOVENT

gener
Dia 31 - EL CORB

jovent

gener

ITINERARI: veïnat de Pocafarina, volcà del Racó,
font de Racó, Sant Miquel del Corb, Sant Martí
del Corb i tornada pel mateix camí.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 2/4 de 9 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores.
VOCALS: Pere Terradas, Xevi Juanola, Laia Amat.

Dia 31 - EL CORB
ITINERARI: veïnat de Pocafarina, volcà del Racó, Àrea
Recreativa de Xenacs, puig Rodó, font del cingle, font
de Martinell, collet del Pujant d’en Camps, Sant Martí
del Corb, Sant Miquel del Corb, font de Racó, volcà del
Racó i veïnat de Poca Farina.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores.
VOCALS: Laura Corominas, David Fernandez i Mercè
Flores.
Si la setmana abans ha fet molt fred, faríem la pujada
al riu per les Fogosses.

febrer

febrer
Dia 21 - STA. BRÍGIDA
ITINERARI: Camp de Futbol de l’Amer, masia
d’Amer, Santa Brígida i baixada pel mateix camí
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 2,5 hores.
VOCALS: Ester Mulí, Marta Bonamaison i Sergi
Plana.

març

Dia 13: PUIGSACALM

Dia 21 - Inici a l’escalada - STA. BRÍGIDA

Dia 13: SERRA DE FINESTRES

ITINERARI: coll de Bracons, coll de Sant Bartomeu,
font Tornadissa, Puigsacalm, puig dels Llops, puig
Corneli, Santa Magdalena, font de Santa Magdalena,
les Olletes, can Turó, pla d’en Xurri i Sant Privat.
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: GECA
SORTIDA: 8.30 h. del matí del local social del GECA
Telèfon: 972 690 399 i 972 690 397
Sortida conjunta amb els companys del Centre
Excursionista Queralt. Cal portar esmorzar i dinar de
motxilla.

ITINERARI: Camp de Futbol de l’Amer, masia d’Amer,
Santa Brígida, a la part de dalt es faran vies esportives
d’escalada i baixada pel mateix camí.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 2,5 h + 2 h escalada.
VOCALS: Josep Juventeny i Miquel Bayona.

ITINERARI: Els Arcs, Sta. Maria de Finestres, castell del Moro o de Finestres i baixada pel mateix
camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 2/4 de 9 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3h.
VOCALS: Sergi Plana, Xevi Juanola i Andrea
Gonzalez.

Dia 25: VOLTANTS DE RIUDAURA
(Divendres Sant)
ITINERARI : can Crispins, Ridaura, visita Molins, casa
Muné, can Cros, can Puig i can Crispins.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Joan Sàbat i companys.
SORTIDA: 7.00 h del matí del local social del GECA
Telèfon: 972 690 399 i 675 762 283

març
Dia 13: GRA DE FAJOL
ITINERARI: Pàrquing inferior de l’estació d’esquí de
Vallter 2000, refugi d’Ulldeter, fonts del Ter, coll de la
Marrana, gra de Fajol i baixada pel mateix camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 2/4 de 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h.
VOCALS: Laura Corominas, David Fernández i Mercè
Flores.
Cal portar piolet i grampons ajustats a la mida de la
sabata a punt de col·locar.

abril
Dia 3
FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
Activitat a Sant Esteve d’en Bas, dinar conjunt
mainada i jovent amb els pares, valoració 2015 i
xerrada sobre les novetats de la nova temporada
i, per acabar la festa, donarem els premis de la
constància i projectarem algunes fotos de les sortides de l’any anterior.
Quan tinguem l’activitat lligada, us informarem
amb un programa a part.

PUIGSACALM 128

muntanya

abril
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PUIGSACALM 128

VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER
DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERA

30

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

BAR

Restaurant

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

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,
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

entresol

Tel. i fax 972 27 21 33
17800 OLOT

PUIGSACALM 128

anna puigdevall
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Anàlisi / Disseny de Soft

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

S E RV E I S I N F O R M À T I C S

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Horari festius 8,30 h a 14 h

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

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

PUIGSACALM 128

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

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

GERENT - Tel. 608 73 34 90

Josep Compte Palomera
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

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS

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

Centre de fisioteràpia

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

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

PUIGSACALM 128

TALLER MECÀNIC

AnnaRodríguez
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FA R M À 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

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 128

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 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA

S •

E

E
•D
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ANE

T

Restaurant • Habitacions
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

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

é
Ben bt !
d’Olo

Allotjaments

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

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

Tel. 6557 42 55 74 • C. Ample, 41, 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)
prat@serrallers.net

PUIGSACALM 128

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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