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Vint anys dels Gíngols d’en Bas

Previ: El darrer «Pòrtic» parlava de Grup, de la G del GECA, avui continuo amb la segona
entrega, la E d’Excursionista, la qual ens diu qui som.

En els diccionaris més comuns, l’excursionista surt definit
com a relatiu o pertanyent a l’excursionisme, que fa una
excursió, que practica l’excursionisme; d’altres més especialitzats, ho defineix com a persona que es desplaça fora
del seu entorn habitual, però no hi pernocta.
I buscant excursionisme ens diu: “Conjunt de diverses activitats esportives que tenen com a camp d’acció la muntanya”.
Buscant i llegint per a fer aquest «Pòrtic», vaig trobar un
articulista, llicenciat en història, Pau Vinyes i Roig, que va
fer un petit article amb el nom “Inicis de l’excursionisme a
Catalunya”. D’aquí n’he extret quatre dades d’on prové el
nostre excursionisme.
A finals del segle XIX, els nostres avantpassats excursionistes eren homes i dones benestants, de la burgesia, com
Cèsar August Torras, Ramón Arabia, Jacint Verdaguer, Pompeu Fabra o Artur Osona, aquest últim guiat per la Vall d’en
Bas per en Jaume de Cal Valent, tots ells eren reconeguts
excursionistes, que podien permetre’s el luxe de viatjar pel
territori durant jornades senceres, tot i que no practicaven
l’excursionisme com l’entenem ara, sinó més en caràcter
científic. Més tard, les dues dictadures d’Espanya del segle
XX, fan que a Catalunya, l’excursionisme, comenci a canviar
i es vegi com un recer per a salvaguardar el patrimoni cultural i lingüístic.
Amb això puc dir que l’excursionista, que, coneixem avui,
neix a inicis del segle XX; a partir del decret del 1904 del
descans dominical per als obrers i evoluciona fins als nostres dies, quan la idea inicial s’escampa a la classe treballadora. Fou en aquest moment quan l’evolució de l’excursionisme passa de ser historicoartístic, molt vinculat al
món científic i investigador, a esdevenir una activitat més
esportiva.
La recuperació de la democràcia, a finals dels anys 70, va
permetre l’onada de noves entitats excursionistes i de
retruc de l’excursionisme.
A partir d’aquest punt, comença el meu «Pòrtic» i m’agradaria fer-vos les meves deduccions i aportacions de com
veig la persona excursionista i el moviment de l’excursionisme. Puc provocar conflictes en les idees que cadascú té,
però aquestes són les meves i sense intenció de fer canviar
les vostres...
Un excursionista és aquella persona que, amb tota la
il·lusió d’un dia de relax, posa el despertador tan aviat o
més que un dia de treball i quan li sona no hi ha mandra, ni
fred, ni son que el detingui per a fer un bot del llit i sortir
d’excursió, gairebé sempre, a la muntanya. Mentre prepara
la motxilla, està frenètic per a sortir, necessita muntanya. Al
peu del camí sap que patirà, que no serà fàcil; de seguida
comprova que té raó, la pujada el fa suar, el camí cansa i es
pregunta: “Qui m’ha dit de venir?, què hi faig aquí?”, però
sap superar els reptes que el camí li posa, ideant, inventant, ja no té aturador. Ajuda el company, l’escolta, mira i
interpreta l’entorn i el temps i comprèn que allà qui mana
és la muntanya, i si ella vol, ell podrà assolir el cim. Un cop
a dalt, esmorzar en mà i envoltat per aquell paisatge, oblida
el cansament, aquell moment és per a ell, contempla el paisatge i implanta aquelles sensacions a la memòria per a
poder-les gaudir durant la setmana, quan arriba el moment
que es diu: “Què hi faig aquí tancat?”
Molts elements de l’excursionista antic han evolucionat. Ha
desaparegut la camisa de quadres, jersei de llana amb rombes, pantalons de pana lligats per baix amb mitjons gruixuts, botes de cuir, motxilla de roba tipus guerra civil de
color caqui o marró i amb vetes o cintes de cuir unides amb
reblons, i com a tanques tot tipus de sivelles de ferro, però

el que no ha canviat és l’essència dels nostres avantpassats que sortien a caminar, a passar-ho bé, a conèixer
gent, a fer-hi amistats, a descobrir el territori i estimar-lo,
però ells parlaven d’excursió, però no d’excursionisme.
Quan pujaven en algun cim, no era res més que per a celebrar-hi alguna festa. El meu avi m’ha explicat un munt de
vegades que pujaven un cop l’any a Sta. Magdalena amb
el traje dels diumenges per anar-hi, no a caminar, sinó
d’aplec. Pensant en això, puc deduir que l’excursionisme
com a esport, a la Vall d’en Bas, es remunta, com a
màxim, 45 anys enrere.
L’excursionisme, l’esport de l’excursionista com el futbol
per al futbolista, crec que és l’origen d’una gran família
d’esports, tots ells per a solucionar problemes, en les
diferents modalitats, que han aparegut per poder arribar
al cim. Aquesta evolució ha estat d’una forma natural,
lenta i progressiva. Els germans de l’excursionisme
podrien ser el senderisme, les marxes, les travessies i, si
hi posem terreny nevat, doncs les raquetes de neu i l’esquí de muntanya... Els cosins serien el descens de barrancs, l’alpinisme, l’escalada, l’espeleologia, tots ells
esports que per permetre’ns moure per l’element ens han
obligat a dependre de cordes, talabards, Friends, tascons... I ja els més moderns, aquells amics hipsters,
podem trobar-hi les curses, trails i ultres tot seguit sempre “de muntanya”. I per acabar els amics bojos, els
esports de risc que són tots aquells que la vida penja d’un
fil com l’esquí o snow extrem o el wingsuit base jump.
I, si no ho veieu clar, us poso un exemple... Si l’excursionista és perseverant i busca reptes, trobarà camins més
difícils, vies més complexes, muntanyes més altes, i es
veurà obligat a canviar les botes per esquís. Aleshores, ja
tenim l’esquí de muntanya; quan la paret es posa vertical,
canvia els esquís per a grampons i piolets i aquí apareix
l’alpinista. Si li treus la neu, la pujarà amb talabard, corda
i Friends i heus aquí l’escalador. Quan està dalt de tot, ja
li queden les solucions més extremes, córrer com un boig
“corredor de muntanya”, baixant per pendents impensables amb esquís i tenim l’esquí extrem o, directament,
saltar al buit amb un vestit d’ales.
Aquests esports sorgeixen per a les motivacions de no
deixar de fer muntanya per més nevada que estigui, per
més alta que es vegi, per més escarpada que sigui, per
més glaçada que es trobi. Però tots, tots els que practiquen esport a la muntanya, sempre tenen un excursionista amagat dins seu.
I avui puc posar la mà al foc, que la disciplina que més perdurarà és l’excursionisme, ja que tota persona que li
agrada la muntanya té una evolució natural. Primer, quan
s’és petit, es va d’excursió amb els pares tot fent cims
comarcals; en créixer, tot allò se li fa petit, busca més i més,
assoleix cims pirinencs, tres mils, quatre mils i comença a
endinsar-se a l’alta muntanya, a l’alpinisme, a l’escalada,
a les curses, a les ultres. Passen els anys, al cos, li comencen a mancar les forces i el camí ja és de retorn, marxa
l’escalador, l’alpinista desapareix i torna a venir un altre
cop l’excursionista, ara com a persona sàvia, que la vida
li ha explicat com interpretar, respectar, estimar i entendre els elements, retroba aquell vell i gran amic que de
jove el va fer gaudir de grans jornades. Finalment, a la
vellesa, quan ha assumit que el cos ja no respon com ho
feia, el trobarem passejant, aquest cop amb els fills i
néts, en els cims comarcals i li sentireu a dir: “Quan jo
tenia la vostra edat...”
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA
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Des del Puigsacalm estant...
• CARRERS AMB NOM OFICIAL i POPULAR
• CARRERS SENSE NOM OFICIAL
• CARRERS AMB PASSAT FRANQUISTA

Carrers amb nom oficial i popular

A
...El carrer Nou es
diu així perquè és
el carrer que
comunicava el
camí ral amb el
nucli urbà que
definien les
muralles del
poble.
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...el carrer de Sant
Ignasi que
antigament
s’havia conegut
com el carrer dels
Jueus. Sí, aquest
nom indica que
probablement
aquest carrer va
ser un call...
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en Bas, hi ha carrers que tenen un nom oficial i un nom popular. El nom oficial dels
carrers del nucli antic és sempre el d’un
Sant.
El popular respon a una denominació que,
amb el temps, a esdevingut normal.
Sant Rafel és el Rompeculs, Sant Josep és
el carrer Nou.
El Rompeculs es defineix per si sol. Un
carrer de perfil molt dret, estret i a trossos
poc assolellat, ja endevinem que antigament, sobretot si no hi havia com ara unes
bones escales, devia rompre tot sovint el
cul dels nostres avantpassats.
El carrer Nou es diu així perquè és el carrer
que comunicava el camí ral amb el nucli
urbà que definien les muralles del poble.
Les muralles pel vessant de ponent estaven delimitades pel que avui coneixem
com el carrer de la Creu, les voltes de Cal
Sabater i la part superior del carrer de Sant
Esteve.
Aquest camí, amb el temps, va propiciar
que s’hi construïssin cases a banda i
banda i s’acabés urbanitzant, essent,

Voltes de cal Sabater

doncs, un carrer més enllà de les muralles
i, per tant, nou.
El camí ral entrava per on avui hi ha el
cementiri i seguint pràcticament el mateix
traçat que l’actual carrer de Fernando
Laparte enllaçava amb el carrer d’Olot, d’aquí ve el nom, fins al carrer Nou (can Raspau) i d’aquí cap a ca l’Estevot, el pont de la
Cau, la Calm (la Cau), les Mates de Terrús,
sant Simplici, ermita al peu del camí, l’Albert (Aubert), i enfilava pels serrats que
anaven a buscar el Grau d’Olot.
Un altre carrer que té nom de sant i havia
tingut també un nom popular, avui totalment desaparegut, és el carrer de Sant
Ignasi que antigament s’havia conegut com
el carrer dels Jueus. Sí, aquest nom indica
que probablement aquest carrer va ser un
call. Té molts ingredients per pensar que ho
era. Com la majoria de calls medievals,
estava fora muralla, però es podia aïllar, ja
que no és difícil pensar que hi haguessin
portes a can Batxa i a ca la Nilla i així diàriament, en caure el dia, tancaven fins que
tornava a sortir el sol com passava a la
majoria de calls medievals.

...vull reivindicar
que aquest carrer
sempre havia sigut
l’avinguda de
l’Estació, perquè
era això, una
avinguda arbrada
que comunicava el
poble amb
l’estació.

Voltes de can Tianova

Carrers sense nom oficial
També tenim carrers i passatges molt
antics i de gran valor patrimonial que no
tenen nom oficial, però sí que en tenen de
popular.
Cal que l’Ajuntament posi el nom amb
placa de carrer a aquests passatges tan
singulars.
Hi ha molts passatges al nucli antic d’en
Bas que no disposen de nom oficial; el
carreró de can Ton, el carreró de can Calderó, les escales de can Ganya... i encara
algun altre que me’n dec deixar.
Però els més important són: les Voltes de
cal Sabaté, les Escales i Volta de cal Lera i
la Volta de can Tianova.
Aquestes voltes i escales que són el testimoni de l’en Bas medieval, mai han merescut una atenció especial per part de l’administració local. A ningú se li ha acudit que la
volta de can Tianova era l’entrada a la
muralla sud-est del poble? I que les voltes i
escales de can Lera ho eren de la banda de
ponent?, justament la que enllaçava amb el
carrer Nou que citava ara mateix, o que les
voltes de cal Sabater conformaven un
entramat de passadissos per dins la muralla que segurament en marcava el límit? No
caldria un estudi exhaustiu de l’entramat
medieval del poble de Sant Esteve?

Carrers amb passat franquista
També tenim el carrer Fernando Laparte.
Qui devia ser el Sr. Fernando, amb aquest
nom i cognom tan nostrat? Pel que jo sé,
fou un personatge sense cap mèrit per
haver merescut un carrer al nostre poble, ja
que el seu mèrit més gran és que va ser un

funcionari municipal del temps del Movimiento.
A part vull reivindicar que aquest carrer
sempre havia sigut l’avinguda de l’Estació,
perquè era això, una avinguda arbrada que
comunicava el poble amb l’estació. L’Ajuntament dels anys del creixement “desarrollista” va deixar que la zona s’urbanitzés
sense gaire control i van convertir aquella
preciosa avinguda arbrada en un carrer
sense massa gràcia i li van esborrar el nom
popular per posar-n’hi un que no representava res per a la gent del poble.
De totes maneres, abans d’arribar el tren,
del cementiri a ca l’Estevot, resseguint un
tram de l’actual carrer F. Laparte i el carrer
d’Olot, ja era una via de comunicació molt
important, per aquí entrava el camí ral d’Olot a Vic.
Com a testimoni d’aquella antiquíssima
via, només ha quedat un trosset amb el
nom de carrer d’Olot, és el que va de can
Raspau al carrer Ample.
És a dir, des de can Raspau fins al cementiri, s’hauria de dir carrer d’Olot, perquè és
anterior al passeig o avinguda de l’Estació,
i des del començament del camp de futbol
fins a l’estació i/o fins a la carretera de Vic,
avinguda de l’Estació.
Necessitem canvis, volem els noms dels
carrers tal com els coneixem la gent del
poble i no volem noms franquistes, la Catalunya que camina cap a la independència
necessita esborrar les petjades dels que
ens van fer tant de mal i un dia ens van
voler esborrar com a poble.
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

PUIGSACALM 129

...Hi ha molts
passatges al nucli
antic d’en Bas que
no disposen de
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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

PUIGSACALM 129

6

I

I

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

L’Ajuntament respon
L’actual equip de govern de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas estem agraïts perquè se’ns ha donat
l’oportunitat d’informar veraçment i de primera mà a la població.
Aquest número que teniu a les mans és el primer en què l’Ajuntament respon l’apartat «Des del
Puigsacalm estant...», en concret el de l’edició anterior, el número 128.

AMB LLUMS!

...Ens alegrem que
la il·luminació de
les passades
festes
nadalenques hagi
estat del grat de la
població...

...unes ganes de
crear,
d’evolucionar i
d’innovar... Es
tracta de fer
conjunt, fer poble,
fer xarxa, fer vida.

FESTES OFICIALS I DE TERCERA
El nostre petit municipi és característic per tenir
un teixit associatiu molt ric, fort i dinàmic, capaç
de moure multituds en diades molt concretes:
Lletissonada del GECA, Terra de Remences del
CCBas, Pessebre Vivent de Joanetes, Fira de Sant
Nicolau, Fira de la Dalla dels Hostalets, Trobada
Gengantera, Campament Reial, obres de Teatre,
participació en Carnavals...
Tot aquest associacionisme és un valor afegit del
nostre poble, un treball en equip, una col·laboració constant, una predisposició continuada, unes
ganes de crear, d’evolucionar i d’innovar... Es
tracta de fer conjunt, fer poble, fer xarxa, fer vida.
És per aquest motiu que l’Ajuntament dóna tot el
suport possible a les entitats perquè aquestes
puguin continuar amb aquest dinamisme tan fascinant.
Com molt bé tots sabeu, cadascun dels set
pobles de la nostra Vall té la seva pròpia comissió de festes, la qual programa, organitza i dinamitza la festa major. Sempre amb la col·laboració de l’Ajuntament, tant en el muntatge, suport
econòmic, suport de gestió i de participació.
Aquest 2016, des de l’Ajuntament, s’han
començat a establir contactes i sessions participatives amb totes les comissions de festa per tal
de fer xarxa, ajudar-se els uns als altres, compartir serveis i idees. I, per descomptat, l’Ajuntament hi és present.
Com a festa oficial del propi municipi, i que no és
pròpia de cada poble, tenim la Fira de Sant Nicolau. En la darrera edició, vam voler recuperar la
seva essència creant una comissió participativa
representada per diferents entitats i persones
singulars de la Vall. Va passar a fer-se en un sol
dia i es van optimitzar els recursos propis. Així
doncs, l’any 2014, les despeses van ser de
23.900,65 € i els ingressos de 8.943 €; és a dir,

un cost de 15.407,65 €. Aquesta edició 2015, les
despeses han estat de 12.602,72 €, amb un total
de 9.985,75 €. Per tant el cost real de la Fira ha
estat de 2.616,97 €. L’optimització de tot plegat
és òbvia.
El pregoner d’enguany, tot i ser una persona de
fora de les nostres contrades, forma part del
patrimoni cultural del nostre país des de fa dècades. Lluís Llach va acceptar la nostra proposta
per fer el pregó, i el va fer de forma totalment
altruista, sense cobrar ni un euro.
Estem d’acord en el fet que es pot promocionar
gent de la terra per a fer el pregó, per això estem
totalment oberts a propostes i no únicament a
crítiques.

CANVI?
Segons l’enciclopèdia catalana, canvi es defineix
com una modificació, una evolució. Un transformar i fer esdevenir diferent.
És cert que l’actual Ajuntament dóna continuïtat
a les edificacions construïdes a la Vall; tot i que el
contingut d’aquestes serà diferent del plantejat
inicialment. Creiem que la nostra obligació com a
Ajuntament és ser responsables amb els projectes iniciats i adequar-los al màxim a les necessitats de la població o a la demanda d’aquesta.
Partint que són obres on s’ha invertit diners
públics, de la butxaca de cadascú de nosaltres, la
nostra obligació és poder-hi donar vida, oferir
llum, i crear uns espais útils per al municipi i
coherents per a una població d’uns 3.000 habitants.
Mals vicis heretats, possiblement; però com bé
se sap, els canvis són lents, i cal anar a poc a poc
per tal d’acceptar-los, consolidar-los i donar-los
continuïtat. Cal adquirir-los d’una forma participativa i no imposada.
El principal canvi que creiem que s’està donant, i
que sí que podem afirmar, és que som coherents
amb el que ens vam comprometre: escoltem, hi
som, responem i actuem. Seguirem treballant
amb humilitat i respecte.
Equip de govern
Ajuntament de la Vall d’en Bas
Març 2016
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Ens alegrem que la il·luminació de les passades
festes nadalenques hagi estat del grat de la
població. Volem agrair a l’Ajuntament d’Olot la
seva col·laboració en deixar-nos la il·luminació
nadalenca per a decorar la nostra Vall i fer-la més
alegre i bonica. I tot és fruit de la bona entesa i
col·laboració que volem tenir amb els ajuntaments veïns.
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D'EN BAS

La sabateria i la barberia d’en Joan sabater
RECORDS I VIVÈNCIES D’EN PERE I LA
ROSA VENTURA BARRIS

E
Can Joan Sabater
era una casa que
feia olor de cuir i
de pell.
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La feina de
sabater consistia
bàsicament a
arreglar sabates,
però ell també en
feia a mida...
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n Joan Ventura Olivas, en Joan sabater, el nostre pare, va néixer a Sant Jaume de Llierca
l’any 1908 i va morir a en Bas l’any 1976. Era
sabater i barber, dos oficis que va aprendre al
seu poble. Abans d’anar a la “mili”, va treballar a Salt i en tornar es va llogar de sabater a
can Vallmajó d’Olot i va obrir una barberia a
en Bas, en un local de ca la Queta, al carrer de
Sant Esteve.
El 22 de gener de 1936 es casa amb la Loreto
Barris Coscoy, d’en Bas. Van a viure a can
Setze, al carrer de Sant Esteve, i allà obre la
sabateria. L’1 de desembre del mateix any
neix el seu primer fill i poc després ha d’anar
a la guerra. Quan torna, s’instal·len al carrer
de la Creu d’en Bas, on farà de sabater fins a
la jubilació i continuarà amb la barberia a ca
la Queta.
Com a sabater va tenir dos ajudants: primer,
l’oncle Rafel, el germà de la mare; i després
en Gustí de can Bullidura. A la barberia,
també va tenir-hi dependents durant força
anys: l’oncle Rafel; en Joan de can Portils
(que després es va parar per ell); el seu fill
gran, en Pere (que hi va treballar fins un
temps després d’haver-se casat); i algun altre
que no recordem.

Any 1936 casament d'en Joan i la Loreto Barris Coscoy

LA SABATERIA
Can Joan sabater era una casa que feia olor
de cuir i de pell. El pare tenia el taller a casa,
en una part de la sala. Allà hi havia una tauleta (el vetllador), un tamboret, les eines i els
materials propis de l’ofici (martells, falcilles,
claus, raspalls, el tirapeu, el camot, el trepant...), dues màquines de cosir cuir, unes
lleixes per posar-hi les sabates, un armari per
al llustre, els cordons, les plantilles... i un taulell per atendre la gent.
La feina de sabater consistia bàsicament a
arreglar sabates, però ell també en feia a

...També arreglava
les pilotes i les
sabates de l’equip
de futbol
d’en Bas...

Caixa eixampladora

Les pells i el cuir els comprava a Curtidos
Ferrer del carrer Ciutadans de Girona, i els hi
enviaven per l’Anònima de Transports, que
deixava els paquets a Can Quineta.

Gravat del Costumari Català de Joan Amades.
S’hi pot veure: el vetllador, els tamborets, el tirapeu per
subjectar la sabata, el nyi-nyol i el martell.

La Roser, en Joan, La Loreto i la Rosa. Tots porten
sabates fetes pel seu pare.

També arreglava les pilotes i les sabates de
l’equip de futbol d’en Bas. Les pilotes, les
girava i les cosia, a més d’apedaçar la bufeta;
i a les sabates hi posava els tacs que hi faltaven.
Una feina extra que s’havia de fer amb poc
temps s’esdevenia quan hi havia un enterrament. Calia tenyir de negre les sabates i deixar-les assecar tota la nit per poder-les
enllustrar l’endemà. A l’hivern, costava molt
assecar-les i les solia deixar a la cuina, on hi
havia més bona temperatura. El tint feia una
olor molt forta.
Abans, la majoria de la gent feien arreglar les
sabates (les feien durar molt). El pare tenia
clients d’en Bas, dels Hostalets, de Joanetes i
de Puigpardines.

CURIOSITATS I ANÈCDOTES:
—Mitges soles i talons i pedaços pels cantons, mitges soles i punteres i pedaços
pels darreres. És un fragment d’una cançó
que cantava el pare quan treballava. També
cantava sardanes, sarsueles i cançons
populars.
—Tenia tres ocells (un pinsà, una cardina i un
verdum) que de bon matí ja refilaven.
—Les millors sabates que va fer eren unes de
xarol, d’home, per anar al Ball Pla que es
feia a Olot per les festes del Tura.
—L’altre sabater d’en Bas (sabater i barber),
en Pepet, també era fill de Sant Jaume de
Llierca, es va casar amb l’Enriqueta de can
Dou, amiga de la mare i del mateix carrer.
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...Per fer unes
sabates, calia
prendre la mida
del peu i resseguirlo en un cartró,
tallar la sola de
cuir i les parts de
davant i de
darrere...

mida, sobretot per a gent que tenia els peus
malament (en va fer sempre per a una dona
dels Malsrics de Joanetes, a qui anava a prendre les mides i a emprovar-les-hi a casa seva,
desplaçant-se amb bicicleta). També es feia
les seves, les de la mare i les nostres.
Per fer unes sabates, calia prendre la mida
del peu i resseguir-lo en un cartró, tallar la
sola de cuir i les parts de davant i de darrere,
que eren de pell (els “cortes”), i muntar-les
sobre unes formes de fusta que s’adaptaven
a la forma del peu de la persona (si aquest
tenia algun defecte) clavant-hi trossos de
cuir. El cuir i la pell es tallaven amb les falcilles, eines de tall molt fi que s’havien de fer
esmolar sovint. La sola de cuir es cosia a la
pell amb el nyi-nyol, uns fils de gansalla
endurits amb pega que amb l’alena es feien
passar per uns forats fets amb el punxó.
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La sabateria i barberia d'en Joan Sabater

...Crec que era
l’únic barber del
poble que tenia
“una clienta”, la
Toia (la Lola de
can Toi)...
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...Mossèn Joaquim
venia a fer-se la
“corona”, una
feina que volia
molta paciència...
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Any 1956. La Roser i la Rosa Ventura Barris. Totes dues filles sempre anaven amb el tallat de cabells que els feia
el seu pare.

LA BARBERIA
La barberia s’obria els dimecres a la tarda,
bàsicament per afaitar (els que s’afaitaven
dos cops a la setmana) i els dissabtes a la
tarda i els diumenges al matí per afaitar i
tallar cabells. També, a vegades, els dimarts o
els dijous al migdia es feia algun servei
(aquests dies solia venir el mestre, el
Sr. Enric, i el capellà, mossèn Joaquim).
Com que la feina era com la de les altres
barberies, nosaltres farem un recull de
curiositats i anècdotes:
La Rosa té alguns records lligats a la barberia:
—Quan era petita, m’agradava molt
asseure’m en una butaca i voltar ben de
pressa.
—La mare, la meva germana i jo no anàvem a
la perruqueria, ens tallava els cabells el
pare.
—Crec que era l’únic barber del poble que
tenia “una clienta”, la Toia (la Lola de can
Toi). Venia a una hora convinguda i es feia
tallar els cabells ben curts i esquilats.
—Mossèn Joaquim venia a fer-se la “corona”,
una feina que volia molta paciència. Quan
venien capellans de fora, també els portava. Solien dir: “Ja ens ha dit mossèn Joaquim que vostè en sap molt, de fer corones”
Però en Pere és qui té més records:
—Abans la barberia, a estones, esdevenia un
centre de trobada. S’hi improvisaven tertúlies. Ens assabentàvem de les novetats del

poble, incloses les xafarderies. I és que els
homes també fèiem safareig.
—Recordo un diumenge al matí que es va
sentir una música al carrer que s’anava
apropant. Va entrar a la barberia en Pepet
de Can Valentí amb una maleta que tocava
música i xerrava. Era la primera ràdio portàtil que vèiem.
—Hi havia tres butaques de cara al taulell de
les eines i un mirall davant de cadascun.
Per les festes de Nadal, pintàvem els
miralls amb felicitacions nadalenques.
Sempre es recollia alguna propina.

A l'esquerra de la foto, en Joan Ventura Olivas a
l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929.

En Pere fent de barber a la “mili”.

—A l’alçada de la butaca del mig, a la paret
del darrere, hi havia un altre mirall més
gran de manera que el que estava assegut
allà s’hi veia l’esquena. Era el mirall xivato.
N’hi havia que els tenia molt preocupats la
constatació de la progressiva esclarissada
de la coronilla.
— Al poble teníem un metge molt despistat.
De vegades entrava la minyona del metge
a la barberia a preguntar si algú havia vist
l’auto del doctor, que no recordava on l’havia deixat.

...A la barberia, els
diumenges al matí,
escoltàvem a
Ràdio Barcelona
un programa que
es deia, [...]
La Comarca nos
visita.

D'esquerra a dreta: En Pere i en Joan amb les botes
que feia el seu pare.

L’anècdota que va lligada a aquesta rajola és
la següent:
A la barberia, els diumenges al matí, escoltàvem a Ràdio Barcelona un programa que es
deia, si no ho recordo malament (que també
podria ser), La Comarca nos visita.
Hi sortia un actor, Josep M. Carrasco, que
representava un pagès simpàtic i graciós que
li deien “en Pep de cal Gros”. En Jaume de
Paiola, un dels clients de la barberia, estava
entusiasmat amb en “Pep”. Li agradava molt
el programa i solia venir sempre els diumenges per poder-lo escoltar. Un dia li vaig dir si
li agradaria que en “Pep de cal Gros” el saludés personalment des de la ràdio. Em va dir
que, si ho feia, tenia el vermut pagat.
Vaig escriure a Ràdio Barcelona, al programa,
explicant el que preteníem. El diumenge
següent, quan va sortir, en “Pep de cal Gros”
va dir: “...i vull saludar la barberia d’en Joan
Ventura, a Sant Esteve d’en Bas, i especialment el meu amic en Jaume de Paiola i els
que allà ens escolten... En Jaume no se’n
sabia avenir. En aquell moment era un home
feliç. Evidentment em va pagar el vermut, i
content. Al cap de pocs dies vàrem rebre
aquesta rajola pintada, amb la dedicatòria.
Rosa i Pere Ventura Barris
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...a la paret del
darrere, hi havia
un altre mirall més
gran de manera
que el que estava
assegut allà s’hi
veia l’esquena.
Era el mirall xivato.

—Per rentar les brotxes i els bacins, teníem
un lavabo i darrere l’envà del lavabo hi
havia un petit quartet amb un dipòsit enlairat, però sense aigua corrent. La meva
tasca, els divendres a la tarda, era carretejar galletades d’aigua de la font de la plaça
fins al maleït dipòsit. Una vegada ple ja
teníem aigua “corrent”.
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El personatge: EN JOSEP DE CAN CROSET
En Josep Bartrina i Pujolar va néixer l'any 1930 a can Croset, al veïnat de la
Serra de Sant Esteve d'en Bas; fou el fill mitjà d'una família dedicada a la
pagesia. Quan es casà amb la Montserrat es traslladà a viure a can Sisó, al
poble d'en Bas, on ha viscut sempre més i on ha col·laborat sempre desinteressadament en diferents entitats d'aquest poble que tant s'estima.

...Jo anava a escola
a les Preses,
perquè ens
quedava més a la
vora que anar-hi a
en Bas...
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...Recordo també
la retirada: a la
zona de les Tres
Creus hi va haver
un tiroteig i
l'endemà al matí
anaven baixant els
soldats cap a
Olot...

12

Parli'ns de la seva infància a can Croset.
Els meus pares feien de pagesos. Jo anava a
escola a les Preses, perquè ens quedava més
a la vora que anar-hi a en Bas. Hi anàvem a
peu i fins i tot al migdia teníem temps d'anar
a dinar a casa i a la tarda tornar-hi. Hi anàvem
junts amb el meu germà i els nois de les
cases de pagès veïnes: els del Casals, en Narcís de Bullidura (el ferrer de plaça), en Lluís
de can Mingo... La primera comunió també la
vaig fer a les Preses. Mossèn Lluís d'en Bas
ens va haver de firmar un paper perquè
poguéssim fer la comunió a les Preses amb
mossèn Manel.
Vostè era un nen quan va esclatar la guerra.
Quins records en té?
Recordo el dia que va esclatar la guerra perquè tothom deia: "Ha esclatat la guerra!".
Altres records que en tinc són uns pilons de
sacs que feien de control a tocar de les Preses i per poder passar s'havia de fer una
essa. Recordo també la retirada: a la zona de
les Tres Creus hi va haver un tiroteig i l'endemà al matí anaven baixant els soldats cap
a Olot i anaven atrapant les tropes. Els rojos
deixaven tot el material i també els carros
allà on convenia i els nacionals els anaven
empenyent cap a França. Trobàvem de tot
enmig dels camps: municions, bombes,
sucres, llenties... de tot! Deixaven els carros i
marxaven a peu. Els camps van quedar plens
de tot això, fins i tot hi deixaven animals. Llavors tot de gent hi anaven a buscar tot el que

En Josep i la Montserrat el dia del seu casament.

necessitaven, sobretot queviures. Recordo
que els nois, per divertir-se, agafaven bombes i les llançaven al riu. Jo llavors encara era
molt petit, tenia nou anys. Un cop acabat tot
això ens donaven la cartilla de racionament. I
llavors anàvem a can Camps, que en aquella
època en deien ca la Ferrera, i ens donaven el
que tocava segon el que deia la cartilla.
Fins a quina edat va anar a l'escola?
I després, a què es va dedicar?
Vaig anar a escola fins als dotze anys. Llavors
em vaig quedar a casa a treballar amb els
meus pares, el meu germà i la meva germana. Fèiem llenya, anàvem a tallar socs, a
segar a mà... Les garbes quedaven més ben
fetes o més mal fetes, però tots segàvem. Als
camps, hi teníem blat de moro, blat, ordi i
naps. Per batre el blat o la civada ho fèiem a
l'era amb les vaques. Encara no hi havia
màquines. Les vaques anaven voltant i en trepitjar sortia el gra. Al mateix moment de trinxar el blat també trinxaven la palla per fer el
paller. Per fer els pallers ens ajudàvem amb
els veïns. Recordo que en aquest cas venien
els parents del pare de la Fageda de les Preses. Per espellonar el blat de moro també ens
ajudàvem amb els veïns, en aquest cas els
dels Casals. Per a qualsevol cosa sempre
podíem comptar amb els veïns, ens ajudàvem molt els uns als altres. A part de les
vaques, també teníem aviram, porcs i truges.
Les truges godallaven i en teníem per matar
porc un o dos cops l'any.

Vostès, com moltes altres famílies que
vivien a pagès, hi anaven sovint a en Bas?
Hi anàvem cada diumenge a missa. Almenys
un o altre de casa hi anava, perquè després
de missa havíem de sentir el parte de l'agutzil, que era en Mon de can Sopa. Després de
la missa tocava la trompeta i donava el parte,
és a dir, informava de les notícies de l'Ajuntament. Recordo que deia en veu alta: "L'alcalde fa saber..."

...Vaig conèixer la
Montserrat de can
Sisó, al Casino
d'en Bas, on cada
diumenge feien
ball...

Com va conèixer la seva dona?
Vaig conèixer la Montserrat de can Sisó, al
Casino d'en Bas, on cada diumenge feien
ball. Venien diferents orquestres o quintets.
Ella tenia setze anys i jo dinou. Ens vèiem
cada diumenge al ball. Jo hi anava amb bicicleta i les guardàvem a can Cle. Vam festejar
durant deu anys.
I durant aquests anys vostè devia anar a fer
la mili...
Sí, vaig anar a fer la mili a Ribes de Fresser. Hi
vaig estar un any i venia només de tant en
tant. Recordo que la llenya venia amb el tren i
l'havíem de carregar amb el carro i els matxos
i la portàvem fins al quartel des de l'estació.
Quan es van casar?
Ens vam casar a l'església d'en Bas, de viatge
de nuvis vam anar a Barcelona i vam anar a
viure a can Sisó, on encara vivim. Jo continuava anant a treballar cada dia a Olot en
bicicleta. La Montserrat treballava a la Casanova, després va anar a treballar a Filats Fluvià i quan van tancar van anar a Tèxtil
Garrotxa (can Prunés). Al cap de dos anys
d'estar casats va néixer la nostra filla, la
Mariàngels; que va morir ara fa un any. Els
seus dos fills, en Ramon i en Moisès, sempre
han viscut amb nosaltres.

En Josep i la Montserrat amb el seu nét gran, en Ramon.

I vostè on va anar a treballar quan va plegar
de can Bassols?
He anat treballant sempre a empreses d'electricitat. Quan vaig plegar de can Bassols vaig
anar a can Pigem, on vaig estar cinc anys i llavors vaig estar un any a Tosa. Finalment vaig
venir a treballar a en Bas, a can Valentí, on
vaig estar fins que em vaig jubilar. Hi vaig
entrar a treballar quan va plegar l'Agustí
Gelis. En aquella època, a can Valentí, encara
hi havia el bar. Jo anava en bicicleta a cobrar
el llum a les cases; hi anava a Puigpardines,
als Hostalets, a Joanetes, a en Bas i al Mallol.
Més endavant vaig substituir la bicicleta per
una moto Ossa, que era de can Valentí.
Segur que té alguna anècdota per explicarnos després d'estar tants anys fent d'electricista...
En tinc unes quantes... Una d'elles és que
una vegada, quan estava arreglant uns fils,
em van donar el corrent abans d'hora. Jo era
dalt d'un pal elèctric i en Geroni Muntada feia
d'aprenent i va ser qui va donar el corrent
abans d'hora i em vaig quedar enganxat. En

La Mariàngels, la filla, traspassada el novembre del 2014
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...Per espellonar el
blat de moro
també ens
ajudàvem amb els
veïns, en aquest
cas els dels
Casals...

Va estar molt temps treballant de pagès a
casa seva?
No, quan vaig tenir 14 anys vaig anar a Olot a
aprendre a fer d'electricista a can Bassols, al
carrer Sant Rafel. Hi vaig estar treballant
divuit o dinou anys, fins que en vaig tenir
trenta-dos o trenta-tres. Hi anava cada dia en
bicicleta. Ja hi començava a haver motos.
Però jo sempre anava en bicicleta. Llavors la
carretera encara era engravada. Amb tren hi
anava només quan nevava, ni tan sols agafava el tren quan plovia. Quan en Camps baixava a Olot amb el camió, tots els que anàvem amb bicicleta ens hi enganxàvem al
darrere. També passava en Pep de ca l'Emília
amb el seu pare, però anava més de pressa i
era més difícil enganxar-s'hi.
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El personatge: EN JOSEP DE CAN CROSET

...En aquella
època, a can
Valentí, encara hi
havia el bar. Jo
anava en bicicleta
a cobrar el llum a
les cases...
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...També recordo
que quan
s'espatllava el
repetidor havíem
d'anar-lo a buscar
a les Tres Creus,
arreglar-lo i tornarlo a penjar...
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En Josep i la Montserrat amb els seus dos néts: en Ramon i en Moisès.

treure el corrent, vaig caure a baix i em vaig
trencar el fèmur. Llavors en Lluís de ca la
Lores em va venir a ajudar. Jo m'havia desmaiat i ell em va reanimar.
Una altra anècdota que tinc per explicar és
de quan el secretari era en Reinés, de quan
venia sovint un cor de Barcelona a cantar a
la plaça d'en Bas. Una vegada que van venir a
cantar, no hi havia prou llum i vaig haver d'anar a donar llum. Em vaig haver d'enfilar en
una escala i vaig donar la llum, i tot el cor, que
esperava per cantar, em va aplaudir.
També recordo que quan s'espatllava el repetidor havíem d’anar-lo a buscar a les Tres
Creus, arreglar-lo i tornar-lo a penjar. Moltes
vegades havíem de portar-lo a arreglar a
Tavèrnoles, i mentrestant ningú no podia
veure la tele.
A en Bas, vostè és conegut per haver col·laborat en diferents entitats del poble. Faci'ns-en
cinc cèntims.
Durant uns quants anys vaig col·laborar a la
piscina d'en Bas. Llavors l'alcalde era en Dani
Bosch, i m'ho va venir a demanar a mi i a altres

En Josep davant de can Croset, la casa on va nèixer.

jubilats: en Quel de can Tista, en Ramon de can
Xulo i en Pep del Torrons. Més endavant també
va venir-hi en Lluís. Havíem d'anar fent torns
per estar a la porta de la piscina. Fèiem mig dia
cada un. Hi vam estar divuit estius! En tinc molt
bons records. Hi estàvem molt bé i sempre
molt ben acompanyats pels socorristes.
He col·laborat molts anys en la cavalcada de
reis. Amb en Peret de la Vila, agafàvem un
cotxe de l'Ajuntament, al damunt hi posàvem
un llum i uns altaveus que eren del Club
Ciclista Bas i anàvem anunciant que aquell
vespre vindrien els reis. Ell conduïa i jo parlava. Anàvem a la Pinya, Sant Privat, el Mallol,
Puigpardines, Joanetes i a en Bas. I al vespre
anàvem davant dels reis amb el cotxe fins a la
plaça. Ho vam fer durant molts anys. Pels altaveus, se'm sentia a mi que deia: "Surten els
reis de can Tista, passaran pel carrer Ample, al
vespre donaran joguets a tots els nens que els
vagin a rebre. Els que hagin fet bondat rebran
moltes coses, i els que no, rebran carbó!"
Em vaig fer soci del Club Ciclista Bas i encara
en sóc! Cada diumenge sortíem en bicicleta i
anàvem a un lloc o altre. Érem molts! Hi
havia dies que érem quaranta o cinquanta.
Ens puntuaven segons els dies que hi havíem
anat. Quan em vaig fer mal, vaig plegar. I
quan vaig tornar, vam fer un grup que en
dèiem "el segon" i anàvem a fer rutes més a
la vora. També venien quatre o cinc noies, la
Maria del Menguer i les de la Rovira.
Una altra entitat de la qual sóc soci és el
GECA i durant molts anys he col·laborat
estant en controls de la Lletissonada.
I potser per tot el que vostè ha col·laborat
amb el poble el van fer padrí de la Festa
Major!
En Moques va ser qui m'ho va venir a demanar, jo li vaig dir que no, però ell em va
convèncer. Llavors, quan vaig veure la plaça
plena, em va fer molta il·lusió.
Laia Martí
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De Sant Esteve d’en Bas a la Generalitat de Catalunya
INTRODUCCIÓ

Catalunya és un país amb història, i ben documentada. En
els seus arxius, públics i privats, hi descansa la memòria
de la identitat incansable d’un poble, que s’ha mantingut
ferm, capaç, heroic i orgullós. L’origen i l’evolució de les
institucions catalanes són un clar exemple d’aquesta
singularitat.

L
...per a poder
entendre aquest
fet ben interessant
per a la Vall d’en
Bas, cal fer una
pinzellada per a la
història de
Catalunya...

a Vall d’en Bas aporta un president de la Generalitat de Catalunya al segle XVII, del 22 de
juliol de l’any 1674 –dia de Santa Magdalena–
fins al 1677.
Car, per a poder entendre aquest fet ben interessant per a la Vall d’en Bas, cal fer una pinzellada per a la història de Catalunya, de les
seves institucions i de la realitat quotidiana de
l’actual municipi, ara fa més de 500 anys.
La Generalitat de Catalunya fou creada com a
organisme temporal l’any 1359. Rebia el nom
de Diputació del General i estava formada per
una comissió de poders delegats per les corts.
Fou cada cop més present a les darreries del
segle XIV i es consolidà el 1413 (Ferrer 2003).
Les funcions de la Generalitat eren, principalment, l’administració econòmica de les donacions realitzades a la cort reial. Més endavant
va esdevenir un poder paral·lel. Estava formada per sis membres, dos representants de
cada braç: un diputat eclesiàstic –que era
automàticament nomenat per protocol el president– i un oïdor de comptes eclesiàstic, un
diputat militar i un oïdor de comptes de l’esta-
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...La divisió
parroquial
marcava els límits
de les diferents
comunitats,
sotmesa a la
senyoria baronial
dels vescomtes de
Bas o dels
vescomtes de
Cabrera...
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Corts: Boix acolorit que representa les Corts Reials de
la corona catalanoaragonesa (edició de les Constitucions de Catalunya, incunable del 1495).

La Vall d’en Bas, segles XIV i XV. Atles Històric
de Catalunya

ment militar i un diputat reial i un oïdor de
comptes reialenc.
La Vall d’en Bas, al segle XIV, disposava d’una
limitació administrativa que rebia el nom de
vescomtat de Bas. Aquesta agrupava, a part de
les actuals poblacions, les parròquies de Riudaura, les Preses i Sant Miquel del Corb. La
societat de l’època –en la Catalunya Oriental i
per tant el vescomtat de Bas– vivia majoritàriament en masos dispersos i alguns nuclis de
població –aquest tipus d’organització era un
dels factors que va fer accentuar el fet
remença–. Al vescomtat, hi destacava com a
capital administrativa la Vila del Mallol i com a
nucli de població –de majors dimensions– Sant
Esteve d’en Bas. Pobles, com Santa Pau i Sant
Feliu de Pallerols, que neixen fruit dels grans
abusos senyorials del segle XIII, i intensificats
al segle XIV arran de les pestes i les guerres
civils del segle XV. És en aquest mateix punt
quan s’inicien les grans migracions occitanes a
Catalunya a conseqüència del despoblament
del territori i l’auge –encara no accentuat, però
en curs– de l’economia del país, s’intensifiquen
el segle XVI i el XVII per tot Catalunya.
El vescomtat de Bas era un exemple molt clar
de la divisió de l’època en les comunitats
rurals, molt diferenciada amb la Catalunya
nova on hi havia més pobles. La divisió parroquial marcava els límits de les diferents comunitats, sotmesa a la senyoria baronial dels vescomtes de Bas o dels vescomtes de Cabrera a
partir de finals del segle XIV. No obstant això,
la senyoria de la terra podia no correspondre a
un únic senyor feudal o, fins i tot, com passava
a Sant Esteve d’en Bas, podia esdevenir que hi
haguéssin pagesos aloers o en plena possessió de la terra. A gairebé totes les parròquies hi
havia la casa forta d’un cavaller o d’un batlle,

...Esteve Mercadal
i Dou era ardiaca
major i canonge
de la catedral de
Vic quan fou
escollit diputat
eclesiàstic –o
president de la
Generalitat– el 22
de juliol de 1664...

...cal fer l’apunt
que podria
esdevenir que
Josep de Vilamala,
president de la
Generalitat del
1713 al 1714,
tingués orígens a
la Vall d’en Bas...

aprestat del senyor. Els masos, com deia, es
trobaven dispersos pel territori i eren utilitzats
com a centres d’explotació de tipus agrícola,
ramader o forestal. Hi havia tres pobles, per
ordre d’habitants de major a menor: Sant
Esteve d’en Bas, les Preses i la Vila del Mallol.
En el centre de la imatge, hi trobem el mas
d’un senyor eclesiàstic, el Mercadal, de la
parròquia de Sant Quintí. En aquesta època,
els lligams d’aquesta família amb l’estament
eclesiàstic eren ben importants. No obstant
això, hi havia una altra família amb connexions més sòlides i de prestigi –cal recordar
que aquests nexes eren imprescindibles per a
prosperar– que era la família Dou, d’origen, i
continuïtat fins al segle XX de Sant Esteve
d’en Bas.
La família Dou també tenia arrels eclesiàstiques, que s’intensificaren sobretot en el segle
XVI i arribaren al punt més àlgid al XVII. En
aquest darrer segle, aconseguiren situar Francesc Dou com a bisbe de Girona, mentre que
Esteve Dou i el seu primogènit Jacint Dou –doctor en drets– aconseguiren ser ciutadans hon-

rats de Barcelona.
A inicis del segle XVII, el notari públic de la
parròquia de Sant Quintí, Antoni Ramón i Mercadal, hereu i senyor útil i propietari del Mas
Mercadal, contragué matrimoni amb Margarida Dou, de la família Dou de Sant Esteve d’en
Bas. La unió entre aquestes dues cases es cristal·litzà amb el naixement d’Esteve Mercadal i
Dou. Aquest seguí el camí de l’oncle matern i
es vinculà al braç eclesiàstic. Prosperà gràcies
a les connexions que tenia la família materna.
Tingué una germana, Madrona, que es casà
amb el notari del marquesat de Rupit.
Esteve Mercadal i Dou era ardiaca major i
canonge de la catedral de Vic quan fou escollit
diputat eclesiàstic –o president de la Generalitat– el 22 de juliol de 1664, perdurà en el càrrec
el trienni corresponent, fins al 1667.
La Catalunya del segle XVII, especialment la
segona meitat de segle, quan li tocà presidir la
Generalitat a Esteve Mercadal i Dou, Catalunya
renaixia de les seves cendres. És un moment
conegut com el fènix de Catalunya. El 1650 es
va superar una de les darreres grans sotragades de la pesta, es va acabar la guerra del 1640
i es va liquidar el problema del bandolerisme.
L’economia creixia, sobretot arran de les
exportacions i l’artesanat agafava cada cop
més força.
Per acabar, cal fer l’apunt que podria esdevenir
que Josep de Vilamala, president de la Generalitat del 1713 al 1714, tingués orígens a la Vall
d’en Bas. Actualment, no s’han trobat dades
que proporcionin informació sobre el lloc del
seu naixement. En el moment de la seva nominació, era sagristà de Banyoles i certament
podia tenir connexions directes amb els Vilamala de la Vall d’en Bas.

Xevi Collell
El mas del Mercadal.
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Tres valls,
tres països.
Atles Històric de
Catalunya
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La XXXVII Lletissonada, el camí ral abans del camí ral
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...anirem cap a un
altre camí ral
anomenat la
carretera del Rei,
bé, és evident que
la nomenclatura
ens porta allà
mateix, ja que,
etimològicament,
ral i rei és
exactament
el mateix.
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om cada any, des del parc de l’Estació de
Sant Esteve d’en Bas, arrencarà a les set
del matí del primer diumenge de maig la
LLETISSONADA
Enguany anirem cap a la banda sud del municipi de la Vall d’en Bas. Marxarem tot seguint
la part de l’antic camí ral d’Olot a Vic que sortint del poble anava a buscar els contraforts
que s’enfilaven pel serrat dels Aulets cap al
Collsacabra. Aquest tram de camí ral que va
pel pont medieval de la Cau i Sant Simplici és
molt anterior a les variants que a partir dels
segles XVII i XVIII s’estengueren a l’esquerra
del Fluvià i que donaren naixement a veïnats
i pobles que prosperaren i es van consolidar
de resultes del trànsit itinerant.
Abans de Sant Simplici, trobem un senzill i
modest pontarró amb arc de ferradura que
testimonia el traçat que cito. Sant Simplici,
Sant Xemplí en la parla popular de la contrada, és una ermita de sant inusual al nostre país, hi ha qui sosté que segurament
abans d’aquest sant hi devia haver alguna
divinitat probablement romana. El savi
recentment desaparegut, senyor Antoni
Noguera Massa, ja deia que aquests indrets
havien tingut un passat romà avui molt difícil de resseguir, ell citava com a romanes les
bases de les torres del puig Afra, i de Murrià,
no massa lluny d’aquí.

Avui, però, no anirem cap al traçat que avui
coneixem com a camí ral de Vic a Olot, anirem cap a un altre camí ral anomenat la
carretera del Rei, bé, és evident que la
nomenclatura ens porta allà mateix, ja que,
etimològicament, ral i rei és exactament el
mateix.
Així és, de camins rals n’hi havia molts, fins i
tot els mateixos camins tenien variants que
anaven paral·lels o es desviaven buscant
desnivells favorables en funció de si s’anava
a peu, en bast o en cavalleria.
I si s’anava en carro i s’havia d’anar cap al
Collsacabra des de la vall del Fluvià o de la
del riu Brugent, doncs es feia servir la que
es coneixia com la carretera del Rei, i
aquesta enguany la recorrerem amb la
LLETISSONADA. Aquest camí també s’ha
anomenat com a camí de Tràfec, aquest
nom ja ens dóna pistes per entendre que
en algun moment, abans de les actuals
vies de comunicació, devia haver sigut
molt transitat. El vam visitar per primera
vegada l’any 1988 amb motiu de la IX edició de la LLETISSONADA. En aquest traçat,
s’hi poden veure, encara avui, restes de
parets i fins i tot algun tram de calçada
empedrada, sembla que les obres de
fàbrica s’hi van fer a l’edat mitjana per a
poder extreure fusta que anava destinada

El santuari de la Salut

...anem cap al pla
dels Alemanys,
antigament
anomenat
plaça vella de la
Salut...

tud. Hem arribat al punt més alt de la LLETISSONADA d’enguany.
És un punt de vista panoràmica. Tenim la
gran talaia calcària del pla d’Aiats, a ponent,
que ens marca amb gran presència i, enganxat a ell, hi endevinem el campanar de
Cabrera. Cap al nord, hi veiem el perfil inconfusible del massís del Puigsacalm, objectiu
tantes vegades de la nostra marxa, si el dia
és clar, també hi veurem clarament les mun-

La carretera del Rei
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...En el camí del
Rei, hi trobarem
l’anomenat
castanyer d’en
Baga, un exemplar
majestuós...

a les drassanes reials de Barcelona, d’aquí
també pot venir el topònim de carretera
del Rei. De totes maneres, segurament
aquest camí va ser originàriament la principal ruta que comunicava les terres d’Osona amb les de la plana d’en Bas i Olot, ja
que és molt més antic que el del Grau
d’Olot, aquest era massa dret i costerut
per haver sigut un camí de trànsit corrent,
si bé és cert que estalviava molt de camí, i
per això diverses vegades en èpoques més
recents, segles XVI i XVIII s’hi van fer obres
d’enginyeria per facilitar el pas de pesades
columnes militars que són les obres de
fàbrica que avui admirem.
En el camí del Rei, hi trobarem l’anomenat
castanyer d’en Baga, un exemplar majestuós del qual s’explica que d’aquest castanyer se n’havien arribat a collir dos sacs
plens de castanyes.
Més endavant trobarem, ja dalt de l’altiplà,
l’estany del Coll. En aquesta zona de llevant
del Collsacabra s’hi troben diversos estanys
que alberguen una fauna molt rica, granotes, calabotins (capgrossos) i aus que busquen espais humits. L’origen d’aquests
petits estanyols és la presència de capes
d’argiles impermeables en punts baixos del
terreny on convergeixen les aigües pluvials
prou abundants en aquesta zona durant la
primavera i la tardor.
Des d’aquí anirem a buscar l’anomenat
MORRO ALT DE ROCA ROJA a 1.069 m d’alti-
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...La Salut de Sant
Feliu de Pallerols,
un santuari molt
arrelat en la fe de
la gent de la
contrada. [...] És
un mirador de
primer ordre...

...Pel carril bici
arribarem quasi a
Santa Cecília, una
ermita que encara
conserva l’aplec
que s’hi celebra
cada any...
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tanyes del Pirineu gironí. Cap al nord-est, hi
veiem les muntanyes de l’Alta Garrotxa, on
sobresurt el Bassegoda i, darrere seu, la
mole sempre imponent del massís de la
muntanya sagrada dels catalans, el Canigó.
Cap a l’est, s’hi veuen les muntanyes de la
serra de Finestres i, més enllà, la plana de
l’Empordà i el mar de Roses.
Ara anem cap al pla dels Alemanys, antigament anomenat plaça vella de la Salut. El
nom de pla dels Alemanys sembla que ve del
fet que durant una guerra del XVIII o del XIX
hi va haver un destacament francès acampat
en aquest paratge. L’exèrcit imperial francès
comptava amb tropes d’elit mercenàries per
a les diverses campanyes militars que mantenia obertes per tot Europa, i es veu que
aquí hi va haver acampada una unitat austríaca que, a causa de la llengua que parlaven,
va ser la que va donar nom al deliciós
paratge del pla dels Alemanys.
La Salut de Sant Feliu de Pallerols és un santuari molt arrelat en la fe de la gent de la contrada. El vam visitar en la segona i la novena
edició de la nostra marxa. És un mirador de
primer ordre. L’origen d’aquest santuari es
deu a un pagès que col·locà una imatge de la
Mare de Déu en una de les coves que hi ha
prop del Santuari per a protegir les collites.
Aquí esmorzarem. El reconegut esmorzar de
la LLETISSONADA enguany el podreu degustar gaudint d’unes vistes inigualables. De
nou el Pirineu i l’Alta Garrotxa i l’Empordà i el
mar de Roses i el Canigó i les Gavarres us
ajudaran a relaxar les vostres ara ja una mica
castigades cames per poder retornar a Sant
Esteve, punt que, si teniu bona vista, podeu
veure mirant cap al nord.
Comencem el retorn al punt de partida, ara
enfilem decidits cap al nord i enmig de faigs,
que ja comencen a despuntar. Després
d’una bona estona de baixada, arribarem al
naixement del riu Brugent. En aquest punt,
hi veurem una entrada en la muntanya que
la gent de la zona anomena la Mina de Rebugent. A prop d’aquí hi ha la font Grossa, que
és el punt on neix realment el riu Brugent.
Ara baixarem resseguint aquest riu que
acaba de néixer, però que no és gens humil,

La cova de la Carrera

ja que el sentim com salta i baixa alegre pel
fons del seu llit.
Deixem el riu que va decidit cap al poble de
Sant Feliu, del qual veiem les primeres cases
al sud nostre i prenem la direcció contrària
cap al nord per anar a un preciós pou de glaç
que hi ha prop del camí.
Pel carril bici, arribarem quasi a Santa Cecília,
una ermita que encara conserva l’aplec que
s’hi celebra cada any al mes de novembre.
D’aquí, en pujada, prendrem el camí de la
Creu del Sastre i haurem de guanyar uns
escassos dos-cents metres per poder passar
la serra Gatonera que fa de partió d’aigües.
Seguirem pel seu perfil més alt fins al collet
de la Baga o del Ventós i ara ja enfilarem
decidits els últims quilòmetres cap a Sant
Esteve. Abans, però, passarem per la cova
de la Carrera, un avenc en el qual es pot
entrar fàcilment en els seus primers cinquanta metres, però que just a uns cinc
metres de l’entrada hi ha un forat molt perillós; per entrar-hi cal dur frontal.
Ara ja fa estona que veiem el poble a tocar,
amb deu minuts escassos ja serem de nou
al parc de l’Estació i haurem completat la
XXXVII edició de la LLETISSONADA.
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

Un tres mil o un quatre mil?

Bishorn al centre i Weisshorn a la dreta.

J
Punta Alta de Comalesbienes de 3.014 m

ust quan baixàvem de l’Spijeoles, el tres mil
de l’estiu passat, algú va dir que per a l’any
vinent podríem anar a fer un quatre mil.
Jo els vaig agafar la paraula, per mi estava
fet. Tant és així que, durant l’hivern, m’ho he
estat mirant seriosament i ja el tenia triat, el
Bishorn de 4.153 m, un cim preciós i al costat
del gegant Weisshorn de 4.505 m, una piràmide de gel perfecta i que està considerat,
junt amb el Cerví i l’Eiger, un dels tres cims
més preuats de l’anomenada corona imperial alpina. El Bishorn més modest és de
totes maneres un cim alpí de veritat, per arribar al seu refugi, la Cabana Tracuit a 3265 m,
s’hi accedeix des de Zinal a 1675 m caminant,
per tant una excursió que l’aproximació ja et
posa a to. Després, l’ascensió al cim, l’endemà, és senzilla i no massa dura, són uns
900 metres de desnivell que es fan en poc
més de 4 hores i unes 2 hores de tornada.
Però vet aquí que, el somni de tornar als Alps
sembla que no va pas endavant, en Menguis
ja m’ha fet saber que no hi ha quòrum, que la
gent s’ha fet enrere, bé, planificarem de nou
un tres mil, doncs.
Un tres mil que podria ser la Punta Alta de
Comalesbienes de 3014 m al Pallars o bé el
Garmo Negro de 3070 a la zona de Panticosa.

Garmo Negro de 3.070 m
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Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM
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Segona edició de la Cames de Ferro
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a hi tornem a ser, després de l’èxit de
l’any passat, a l’últim diumenge de maig
tornem a tenir la CAMES DE FERRO AL
PUIGSACALM.
De nou torna la cursa solidària que servirà per a recaptar diners per a la investigació contra el càncer infantil a través de
la FUNDACIÓ A BOSCH.
Es mantenen les tres modalitats de
cursa, la MARATÓ de 42 km i 2.900 m de
desnivell, la MITJA MARATÓ de 23 km i
1.500 m de desnivell i la CURSA de 10 km
i 500 m de desnivell.
Com a novetat, enguany hi haurà el premi
especial SALOMON-ARESTA, per als participants de la marató i la mitja que arribin primers dalt del PUIGSACALM, i el
premi CAPRABO, per als que arribin primers dalt de Sant Miquel del Castelló per
als participants de la cursa de 10 km.
Podeu veure tots els detalls i formular les
inscripcions a la web www.geca.cat
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Els Gínjols d'en Bas, vint anys arrelant il·lusions

...els carnavals
d'enguany han
estat molt
especials per a
aquesta colla, ja
que han celebrat el
seu vintè
aniversari.

E
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...han fet rècord de
participants:
vuitanta-cinc
persones
desfilant...

ls Gínjols d'en Bas, un any més, han tornat
a preparar una carrossa i una espectacular
disfressa per lluir-la als carnavals de Lloret
de Mar, Olot i Sant Joan les Fonts.
Però els carnavals d'enguany han estat
molt especials per a aquesta colla, ja que
han celebrat el seu vintè aniversari. Per
celebrar-ho, s'han vestit de gala i han lluït
carrossa, disfressa i coreografia amb el títol
"Vint anys arrelant il·lusions", enduent-se
el quart premi de comparsa al Carnaval
d'Olot. Cal dir, també, que han fet rècord de
participants: vuitanta-cinc persones desfilant a les rues amb els Gínjols!
Laia Martí
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Necrològiques
RAMON TORRAS i RABAT,
UN DEL INICIADORS DEL GECA
En Ramon era un de nosaltres, això mateix vaig
escriure quan ens va deixar en Simó Sala.
Quin any tan trist per al
GECA. Dues persones
encara joves ens han deixat,
dues persones que van
començar allà a finals dels
setanta, junt amb molts
altres joves del poble,
En R. Torras i l'autor de l’es- aquesta meravellosa històcrit a l'any 1987 volant cap
ria que du per nom el GECA.
als Andes del Perú.
Amb en Ramon vam ser
companys de moltes coses, vam viure moments en
diverses organitzacions d’aquest poble i vam gaudir d’anys de joventut compartida.
Però, per sobre de tot, amb en Ramon, vam ser companys de cordada. Això, entre els escaladors, és un
lligam molt ferm que no es perd mai més. Durant la
meva vida d’escalador, he tingut diversos companys de cordada, 4 o 5, evidentment he escalat i
compartit vies i muntanyes amb molta gent, però
companys de cordada, pocs. Un company de cordada és algú amb qui escales sovint i ho fas perquè
t’hi entens, perquè saps que et respecta i saps que
li pots confiar la teva seguretat, saps que és aquell
company que quan vagin mal dades no s’arrugarà i,
si cal, se la jugarà per treure’t d’on sigui.
En Ramon Torras va ser el meu primer company de
cordada.
En Ramon era així, un gran company, era fort,
valent, decidit, bon escalador, bon alpinista. Un
molt bon noi d’en Bas que massa aviat va abandonar la pràctica de l’alpinisme.

Gra de Fajol petit, 1986. D'esquerra a dreta; A. Matilló, R. Torras,
J. Terma, P. Gelis i C. Terma

Canal del Gra de Fajol Gran el 1984

Quan el GECA, el 1987, va organitzar la primera
expedició garrotxina extraeuropea, en Ramon hi
era, i hi era com un dels principals valedors d’aquell
grup de joves que vam anar als Andes a escalar
l’Huascarán sud de 6.768 m.
Sempre el recordaré com una persona introvertida,
senzilla i noble.
Descansa en pau, Ramon.
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

JORDI CASADEMONT I GALINDO,
UN COL·LABORADOR DEL GECA

PUIGSACALM 129

Ens ha deixat en Jordi Casademont, un col·laborador
habitual del GECA i de qualsevol entitat del poble que
li demanés. En Jordi era un noi que es feia estimar. Volia
ser i era del poble. El recordaré sempre com una persona que anava de cara i que era molt i molt patriota,
nacionalista, en diem avui, però en Jordi ja fa molts
anys que militava en l’independentisme.
Descansa en pau, Jordi, et trobarem a faltar en el
segon control de la LLETISSONADA i també en la
CAMES DE FERRO.
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En Jordi, el primer per la dreta en un dels controls de la Lletissonada.

Pere Gelis - Coordinador de PUIGSACALM

Ens ha deixat Antoni Noguera i Massa

...Noguera Massa
fou qui el 1968
descobrí i va donar
a conèixer al món,
la Majestat
Romànica
d’en Bas ...

...El 1968, jo tenia
14 anys i aquest
senyor va venir a
l’escola d’en Bas
a demanar qui
eren els nois que
sabien on hi havia
una gran placa de
pedra gravada ...

A

ntoni Noguera i Massa, metge odontòleg
nascut a Girona el 1921 i mort el 10 de març
passat a Olot.
A PUIGSACALM, recordem la figura d’aquest savi en el moment del seu traspàs
per dues raons, la primera perquè Noguera
Massa fou qui el 1968 descobrí i va donar a
conèixer al món, la Majestat Romànica d’en
Bas i també perquè era un gran excursionista i divulgador de les terres del Collsacabra i la Garrotxa.
Autor de llibres com COLLSACABRA, editorial Selecta, 1963, i moltes altres publicacions relacionades amb l’art i la història
medieval. Algunes de les seves obres, Els
noms de lloc de la Vall de Bas, inèdit, 1968;
dos volums de La comarca d'Olot, editorial
Barcino, 1968-1972; La Vall de Bas, inèdit,
1969; El romànic a la comarca d’Olot, 1972;
Les marededéus romàniques de les terres
gironines, editorial Artestudi, 1977; El Pantocràtor romànic de les terres gironines,
editorial Art Thor, 1986; El peregrinatge
medieval al nord-est català, Fundació Pere

Dosimon,1994; El crist romànic de les
terres de Girona, Fundació Fontana d'Or,
2005. També sé que en aquests moments
estava buscant finançament per a la publicació d’un llibre sobre en Bas, a veure si
serà possible que surti, de manera pòstuma, a la llum.
M’agradaria recordar que el senyor
Noguera sempre explicava que la cosa més
important que havia fet a la seva vida era el
descobriment de la Majestat Romànica
d’en Bas i, a tall d’anècdota, vull afegir que
jo mateix va ser qui l’any 1968 el va acompanyar a les golfes de l’església d’en Bas
que és on estava aparedada aquesta obra
que havia sigut un timpà de la primitiva
església preromànica que havia existit
abans del temple actual.
El 1968, jo tenia 14 anys i aquest senyor va
venir a l’escola d’en Bas a demanar qui
eren els nois que sabien on hi havia una
gran placa de pedra gravada aparedada a
les golfes de l’església. El capellà, mossèn
Joaquim, li havia dit que uns nens trapelles
de l’escola s’havien enfilat a dalt de les
arcades del temple i li havien explicat que
allà hi havia alguna cosa que podia ser
important. Un d’aquests nens era jo
mateix, i jo vaig ser qui va guiar el senyor.
Noguera pel laberint de les golfes de l’església fins on hi havia la majestat d’en Bas
aparedada des de feia més de mil anys.
Pere Gelis
Coordinador de PUIGSACALM

La Majestat d’en Bas.
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EL DESCOBRIDOR DE LA MAJESTAT ROMÀNICA D’EN BAS
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Fitxes sortides primer trimestre del 2016

PUIGSACALM 129

PLA DE LA TOMBA
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(PORTADA DEL PESSEBRE)

ESMORZAR DE LES MARIES

20 de desembre de 2015 – 49 participants
Horari efectiu: 3,45 h – Horari total: 5,29 h
Vocal: Joan i Josep
Itinerari: Campdevànol, el Rager, la Torre, la Teuleria, cal Perris, cal Tauler, can Xandri, coll de la
Batalla, Sant Pere d'Aüria, pla de la Tomba, coll
de la Batalla, ruïnes de “La Vella”, font del Puigcorber, Sant Cristòfol Vell i Campdevànol.
Altura màx: 1.120 m
Altura mín: 815 m
Desnivell acumulat: 520 m
Quilòmetres: 13,825 – Mitjana: 4 km/h
Temps: bon temps

27 de desembre de 2015 – 90 participants
Horari efectiu: 3,50 h – Horari total: 5,05 h
Vocal: les Maries
Itinerari: Cogolls, collet de les tres Creus, Sant
Joan de les Medes, Conagre, collet de la Baga,
carena de la Codina, coll Sarrella, volcà de can
Tià, la Panosa, l’Estanyol, coll Saposa i Sant
Cristòfol de Cogolls.
Altura màx: 979 m
Altura mín: 465 m
Desnivell acumulat: 760 m
Quilòmetres: 11,876 – Mitjana: 3,4 km/hora
Temps: bon temps

TOSSA DEL PAS DELS LLADRES

SANTUARI DE MONTDOIS
SANT MARTÍ DE QUERÓS

(SORTIDA A LA NEU)
10 de gener de 2016 – 19 participants
Horari efectiu: 4,05 h - Horari total: 5,03 h
Vocal: Barto
Itinerari: Refugi forestal Corral Blanc, collet de
les Barraques, roc Blanc, serra de Vaquerisses,
pas dels Lladres o coll de Queralbs, Tossa del pas
dels Lladres. Tornada pel mateix camí
Altura màx: 2.667 m – Altura mín: 1.840 m
Desnivell acumulat: 830 m
Quilòmetres: 12,520 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps

7 de febrer de 2016 – 31 participants
Horari efectiu: 4,10 h - Horari total: 5,02 h
Vocal: Àngels, Lola i Joan
Itinerari: Pla de Pendís, pla de la Mala Veia, la
Caseta, pla Rodón, coll del Vilar, pla de la Creu, el Vilar
de Querós, collet del Gatell, el Pi Gros, Sant Martí de
Querós, la Casanova, collet de Llardons, Mare de Déu
de Mondois, el Casal i pla de Pendis.
Altura màx: 1.015 m – Altura mín: 305 m
Desnivell acumulat: 710 m
Quilòmetres: 12,271 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: plujós

ILLA DEL FLUVIÀ

PUIGSACALM

21 de febrer de 2016 – 40 participants
Horari efectiu: 3,45 h - Horari total: 6,05 h
Vocal: Jordi Marcé i Pere Julià
Itinerari: La Canova d'Anilla, les Planotes, riu Ser, cal Vicari, mas
Casadevall, can Cruïlles, la Torre de l'Hereu, Geriàtric Les Heures, can
Roure, can Bosch, salt d'Espolla, font Petita, el Safareig, creu i castell
d'Esponellà, Esponellà, font del Pujol, rec d'Espolla, deus d'en Colomer, deu d'en Roure, central de MartÍs, cova dels Encantats, casa del
Pantà, coves del Pare Marivert, central de Serinyà i la Canova d'Anilla.
Altura màx: 245 m – Altura mín: 140 m
Desnivell acumulat: 340 m
Quilòmetres: 12,858 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps

13 de març de 2016 – 31 participants
Horari efectiu: 5,30 h - Horari total: 7,30 h
Vocal: GECA
Conjunta: C. E. Santa Coloma de Queralt
Itinerari: Collada de Bracons, coll de Sant Bartomeu, font Tornadissa, rasos de Manter, Puigsacalm, puig dels Llops, puig Corneli, Santa Magdalena del Mont, font de Santa Magdalena, les Olletes, pla d'en Xurri i Sant Privat d'en Bas.
Altura màx: 1.515 m – Altura mín: 510 m
Desnivell acumulat: 610 m
Quilòmetres: 13,622 – Mitjana: 2,570 km/h
Temps: bon temps

Socials

Diumenge dia 19 de juny, caminada a Banyoles i a les 2,00 h
dinar en un restaurant de la rodalia. Per a mes informació i
reserva de taula, truqueu als tels. 972 690 399 i 972 690 397

FLAMA DEL CANIGÓ
El dia 23 de juny, foc de Sant Joan. Portada de la Flama del
Canigó des d’Olot a Sant Esteve d’en Bas. Hi haurà coca i vi
dolç.

CALENDARI DE MARXES i CURSES
10 d’abril

XII CAMINADA DELS HOSTALETS
Comissió de Festes Hostalets d’en Bas

17 d’abril

XXXIX EMBARDISSADA - Centre Excursionista d’Olot

24 d’abril

34a MARXA POPULAR BOSC DE TOSCA - Les Preses

1 de maig

XXXVII LLETISSONADA - GECA - St Esteve d'en Bas

8 de maig
14 de maig

4a DESEMPARADA (10 i 15 km) Olot-Barri Desemparats
7a CORRE PEL COR DE LA FAGEDA
AA VV Can Blanc i can Jofre, de Santa Pau
XXXII CAMINADA per BATET de la Serra
Junta veïnal de Batet de la Serra, (Olot)

PREMI PER A XEVI
COLLELL

15 de maig

El nostre company de redacció, el passat mes de març va
guanyar el premi #acaWorldWaterDay2016 per la fotografia de títol: LES LLEVANTADES
DE LA VALL D’EN BAS que va
penjar al seu compte d’Instagram xevi_collell. Felicitats
Xevi!!

22 de maig

VII MARXA DE BENAVENT - AAVV de Benavent, d'Olot

22 de maig

VI "MARXA DELS LLENYATAIRES"
C. Cultural Les Preses i Grup Exta. Els Enfilats

Laia Martí

29 de maig

2a CURSA "CAMES DE FERRO" (42, 21 i 10 km) - GECA

5 de juny

4a CURSA PÍCNIC SANT ANTONI (10 km) St. Esteve d'en Bas

11 de juny

9a CURSA DE BONAVISTA - AAVV de Bonavista, d’Olot

12 de juny

XXIX MARXA DELS PASSABIGUES - Santa Pau

19 de juny

42a PUJADA A LA SALUT - (3 km ) (Cronoescalada)
Club At. Pescallunes, de Sant Feliu de Pallerols

PUIGSACALM 129

FESTA DE SANT BERNAT MENTHON,
PATRÓ DELS EXCURSIONISTES

27

Escalada a Santa Brígida, Amer

GECA JOVENT

E
...nosaltres
estàvem
començant a
aprendre a escalar,
a fer els nusos de
seguretat com, per
exemple, el vuit i
què ha de fer la
persona que
assegura...

PUIGSACALM 129

...estem desitjant
tornar a escalar, ja
que, com hem dit
abans, ens ho vam
passar molt bé,...
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l diumenge 21 de febrer, ens vam aixecar a
les set del matí per anar a Santa Brígida.
Ens vam repartir aproximadament en set
cotxes, dos van pujar fins més amunt per
anar a escalar, i els altres cinc van deixar la
mainada al camp de futbol.
Mentre els del jovent feien una petita iniciació a l’escalada, la mainada pujava caminant des de baix. De jovent només érem
quatre nenes amb les premonitores, i
alguns monitors.
En el nostre cas, nosaltres estàvem començant a aprendre a escalar, a fer els nusos de
seguretat com, per exemple, el vuit i què ha
de fer la persona que assegura. També vam
aprendre que hi ha dos tipus d’escalada:
l’escalada de primera (que és quan obres la
pista), i l’escalada de segona (que és quan
escales sense risc de caure gaire, perquè
estàs assegurat).
Al principi no anàvem gaire segures i no
sabíem ben bé què havíem de fer. La primera via només la van pujar la Maria i la
Berta Montoro, però després l’altra via ja la
vam pujar totes sense problemes. La Maria
va ser molt atrevida i va pujar una via quasi
llisa i molt alta, mentre que les altres l’animàvem. Segons ella, li va costar molt
poder arribar a la reunió, però amb esforç, i
sense por, ho va aconseguir.
També ens ho vam passar molt bé quan en
Terrades va pujar una via. A la baixada, tothom reia i es divertia de la manera que baixava. Va ser impressionant, perquè la va
baixar amb sis o set segons després d’haver tardat set o vuit minuts en arribar a la
reunió.

Els petits, a part de pujar des de baix,
també van anar a buscar fòssils. Nosaltres
esperem que s’ho passessin molt bé, ja que
nosaltres ens vam divertir molt i vam aprendre coses noves.
Nosaltres estem desitjant tornar a escalar,
ja que, com hem dit abans, ens ho vam passar molt bé, i creiem que, poder aprendre
mentre ens divertim, és una cosa que no
acostuma a passar, però, en el nostre cas, a
cada sortida que fem amb el GECA aprenem
coses noves i ens divertim alhora.
Maria Barranco
Núria Bonamaison
Berta Regueiro

Les tres components del GECAjovent i autores d’quest
l’article.

Sortides socials

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.

juliol
Dia 3: APLEC DE FALGARS
ITINERARI: Falgars, camí de la Portallera, el Tarrés,
font de la Clapera , els Vinyets, camí de Sant Miquel,
font de la Teula, pujant de la Cabra, Pibernat i Falgars.
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 7.30 hores del local social del GECA
8.00 hores del Refugi de Falgars
Telèfon : 972 69 03 99 i 972 69 03 97
Després de la caminada, per qui vulgui, hi ha dinar
popular. Cal apuntar-s’hi.

Programes a part

Dia 14: SUMA PEL 8000
Caminada organitzada pel CEO, amb la participació
d’Òscar Cadiach.
Programes a part.

Dia 15: APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
ITINERARI: Sadernes, Sant Aniol, Sadernes
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 6.30 hores del local social del GECA
6.45 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97
Si us voleu quedar a dinar, hi haurà arrossada popular. Els tiquets es venen el mateix dia abans de les 12
a Sant Aniol. També es disposarà de foc, per qui
necessiti coure menjar. Podeu consultar programes a
la web del GECA o dels amics de Sant Aniol.

DIA 29: CAMES DE FERRO. 2a Edició
Programes a part.

juny
Dia 19: SORTIDA A BANYOLES (SANT
BERNAT)
ITINERARI: Les Estunes, paratge situat a dos quilòmetres de Banyoles, un bosc travessat per unes profundes i estretes esquerdes a les quals es pot accedir. Recomanable portar frontal.
DURADA: Unes 2.00 hores.
A les 11, bosc de can Ginebreda, a prop de Sant
Miquel. Visita cultural a les escultures eròtiques.
Ens farà de guia l’autor de les escultures, en Xicu Ca banyes. Preu 4 euros per persona. Durada de la
visita un hora i mitja.
VOCALS: Jaume Campolier
SORTIDA: 7.15 hores del local social del GECA
7.30 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 69 03 99 i 972 69 03 97
Després hi haurà el dinar de Sant Bernat. Cal apuntar-s’hi.

Dia 26: GALLINA PELADA
ITINERARI: Fontfreda, barranc de les Llebateres,
serrat Voltó, Creu de Ferro, pla de les Torres, Gallina
Pelada, Roca Blanca, Gallina Pelada, refugi d’Ensija,
les Planelles i Fontfreda.
DURADA: 5.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Francesc Bretcha i Jordi Muñoz
SORTIDA: 6.00 hores de l’aparcament del Consum

SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA DISSABTE: 14.00 h
HORARI D’ARRIBADA DIUMENGE: 17.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 2 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 3 h
VOCALS: Monitors GECAjovent
Quan s’aproximin les dates, us farem arribar
tota la informació de l’acampada, el lloc, el
material que cal portar, la roba, etc.

abril

Programes a part

Dia 1: XXXVII LLETISSONADA

Dia 2 i 3: ACAMPADA

Dia 23 i 24: SORTIDA A ANDORRA – EL
TRISTAINA

Dia 17: XXXIX EMBARDISSADA

maig

juliol

jovent
abril
Dia 3 - FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
DURANT EL MATÍ: Activitat d’orientació pels volts dels
Hostalets d’en Bas
LLOC DE SORTIDA: Pàrquing de l’entrada dels Hostalets d’en Bas
HORARI: 2/4 de 9 del matí
VOCALS: Monitors GECAjovent / GECAmainada
A les 2 del migdia, se celebrarà el dinar de festa en el
local annex del pavelló de St. Esteve d’en Bas. En
aquest dinar, hi podrà assistir tota la família al complet. Acabat el dinar, es repartiran els obsequis de la
constància i es farà la presentació del DVD de les marxes del 2015.
Finalment, s’entregarà una còpia del DVD a cadascun
dels assistents.

maig
Dia 1: XXXVII LLETISSONADA
ITINERARI: Sortida de St. Esteve d’en Bas, pont medieval "Les Mates", molí Vell, la carretera del Rei, castanyer d'en Baga, estany del Coll, Morro alt de Roca-roja
(el punt més alt de la XXXVII Lletissonada), Santuari de
la Salut, on esmorzarem, pla Bufadors, clot de Rebrugent, naixement del riu Rebrugent, pou del glaç, carril
bici, Santa Cecília, serra Gatonera, el Ventós, cova de la
Carrera, arribada a St. Esteve d'en Bas.
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació
HORARI: 2/4 de 7 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 5 hores
VOCALS: Laura Corominas, David Fernandez, Miquel
Bayona

juny

Dia 3 - FESTA DE LA MAINADA I DEL
JOVENT
Consutar jovent
VOCALS: Monitors GECAmainada

maig
Dia 1: XXXVII LLETISSONADA
ITINERARI: Santuari de la Salut, on esmorzarem,
pla Bufadors, clot de Rebrugent, naixement del
riu Rebrugent, pou del glaç, carril bici, Santa
Cecília, serra Gatonera, el Ventós, cova de la
Carrera, arribada a St. Esteve d'en Bas.
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació
HORARI: 3/4 de 9 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3,5 hores.
VOCALS: Xevi Juanola, Marta Bonamaison, Sergi
Plana

juny
Dia 12: BALMA DEL CORNETA
ITINERARI: Oix, pont trencat, mare de Déu d’Escales, el Maranyó, balma del Corneta, pas dels
Liberals, palanca de Samsó, Pont trencat i Oix.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: Pere Terradas, Ester Mulí, Andrea Gonzalez i Laia Amat
Cal portar banyador i dinar, ja que un cop acabada l’excursió ens banyarem a la riera de Baget
i dinarem en els prats que hi ha a tocar de la
palanca de Samsó.

juliol

Dia 12: EL FERRAN

Dia 2 i 3: ACAMPADA

ITINERARI: Oix, pont trencat, mare de Déu d’Escales, el
Maranyó, coll de Terres, el Ferran, Talaixà, el Vaquer,
Palanca de Samsó, Pas dels Lliberals, Pont trencat i Oix.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 2/4 de 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 5 hores
VOCALS: Josep Juventeny, Laura Corominas, David Fernandez, Miquel Bayona.
Cal portar banyador i dinar, ja que un cop acabada l’excursió ens banyarem a la riera de Baget i dinarem en els
prats que hi ha a tocar de la palanca de Samsó.

SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA DISSABTE: 14.00 h
HORARI D’ARRIBADA DIUMENGE: 17.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DISSABTE: 2 h
HORES DE MARXA EFECTIVA DIUMENGE: 3 h
VOCALS: Monitors GECAmainada
Quan s’aproximin les dates, us farem arribar tota
la informació de l’acampada, el lloc, el material
que cal portar, la roba, etc.
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muntanya

6.15 hores del local social del GECA
Telèfon: 972 27 41 89 i 972 69 03 99
Sortida conjunta amb el CEO. En acabar, hi haurà dinar
de restaurant. Cal apuntar-s’hi.
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FE D’ERRATA revista núm. 128
Hi havia la nota de la foto en la pàg. 123 on
deia erròniament que era Mossèn Joaquim
i era mossèn Lluís Rodà.

Coques, Fustes,
Racions, Cassoles,
Brasa i molt més...

C/ La Via, s/n
17176 St. Esteve d’en Bas
LA GARROTXA
Telf. 972 691 012
lacuinadenmokes@gmail.com

PUIGSACALM 129

VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER
DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERA
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c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS

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,
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 129

anna puigdevall
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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

PUIGSACALM 129

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

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

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

Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com

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

AnnaRodríguez
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 129

TALLER MECÀNIC
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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 MA 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 129

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

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

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

JO

ANE

T

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

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

PUIGSACALM 129

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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