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PÒRTIC

GECA Grup Excursionista: diu molt de nosaltres i
ens defineix en més de la meitat del que som. Ens
diu que som persones que ens agrada anar d’excursió junts, en Grup, que la nostra inquietud ens fa
socials i per a passar-ho bé ens agrada interaccionar entre nosaltres, i la millor manera de fer-ho és
on més gaudim, d’excursió per la muntanya.
GECA Grup Cultural: el grup és divers, no tots tenim
els mateixos estudis, els mateixos interessos, les
mateixes inquietuds, però és el Grup que ens ajunta
i la Cultura que ens cohesiona i ens fa avançar per
igual, sent més o menys capaços, d’un color o d’un
altre, d’una regió o d’una altra.
La cultura va humanitzar-nos i a nosaltres ens ha
matisat les lletres, com més culturitzats estem, més
Grup som.
GECA Grup Alpinista: dues paraules sempre relacionades entre elles, ja que no trobaràs mai un alpinista sol, perquè la seva seguretat depèn de l’altre,
del Grup.
GECA Excursionista Cultural: no crec que calgui dir
molt en aquesta conjunció de lletres, ja que l’excursionisme apareix des del moviment científic i, més
endavant, l’excursionisme és el gran recés de la cultura catalana. Totalment comparable a la nostra
entitat, som excursionistes que preservem d’una
manera molt activa la nostra cultura.

Grup monitors del GECA a la canal fosca del Gra de fajol petit.

GECA Excursionista Alpinista: és l’evolució normal
de tot excursionista i, vulguem o no, som així, no hi
podem fer res, sempre acaba arribant el moment
que un vol una mica més, i el millor que podem fer
és sortir a la muntanya d’excursió amb una motivació extra, la qual ens la dóna la neu, les parets, les
canals...
GECA Cultural Alpinista: heus aquí l’alpinista que
practica una modalitat d’esport de muntanya amb
nom d’alpinisme i que, si un no es culturitza en ella,
no podrà assolir els nous reptes, ja que el fet de
caminar des de petits ja ho portem a la sang, però
el cos i la ment han d’aprendre a tractar l’alpinisme
com es mereix, amb seguretat i respecte.

GECA Grup Excursionista Cultural: curiosament, la
Cames de Ferro surt de Grups heterogenis d’Excursionistes amb un pensament comú: crear una cursa
de muntanya. Van aconseguir tirar-la endavant, tot i
la desconeixença i els entrebancs, tant entre nosaltres com a l’hora de crear una cursa del no-res. Tots
partíem del món Excursionista i ens vam haver de
culturitzar en curses de muntanya, homogeneïtzarnos per a formar-nos com a Grup camafèrrics, i el
resultat va ser d’una fantàstica cursa.
GECA Excursionista cultural i alpinista, veieu que, si
traiem la G, estem desemparats? És com si a la vall li
traguéssim el Puigsacalm, ja no seria el mateix.

GEC A - Grup Excursionista Cultural i Alpinista.
Sens dubte aquesta és la millor configuració d’inicials per explicar què som, qui som, com som i cap
a on anem.
Tot fent GEC A, us desitjo que tingueu un molt bon
2017, amb Gestes Excitants Cercant Aventures,
Gaudint d’Entorns per Camins Amens i unes Grans
Escalades en Cims Aspres.
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA
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Ara fa un any, el primer trimestre del 2016, us vaig
iniciar en una corrua que m’obria les portes de la
pentalogia de «Pòrtics» que avui tanco amb aquest,
on en els quatre primers us definiria el GECA a través de les seves quatre lletres i que el cinquè seria
la unió d’aquestes inicials. En un principi em deia:
“Però, què escriuré de cada lletra?”, i un cop hagi
tret el què de cada una, que fàcil que em serà fer la
unió entre lletres però, realment, ha estat tot el
contrari: que fàcil que va ser explicar-vos què era,
definia i significava cada lletra del GECA, i com m’ha
estat de difícil poder-hi fer relacions, sense caure
en la repetició, de les seves lletres úniques en el
conjunt.
Les quatre lletres per elles soles no formen el que
som. Un grup? De què, de cercadors de tresors?, de
festes i disbauxa?, d’empresaris? O la C de cultura,
cultura universal?, musical?, racional? Però si les
quatre les configurem de forma ordenada, això són
figues d’un altre paner. Si en el Grup hi afegim la
següent paraula, ja tenim Grup Excursionista, ep!,
aquí ja tenim alguna cosa més, i si ho rematem amb
Cultural i Alpinista ens defineix al cent per cent la
nostra entitat.
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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
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Aresta Olot: C/ Xavier Bolós 16 - 17800 Olot - Tel 972 274 410
Aresta Girona: Rambla X.Cugat 36 - 17007 Girona - Tel 972 417 014
Aresta On-Line: www.aresta.com

Des del Puigsacalm estant...

PER UNA AUTOVIA DE DOBLE CARRIL
Autovia de doble carril o carretera d’un carril per cada sentit, a la Vall

E
...El normal seria
que la Generalitat
digués que
l’autovia ha de ser
una decisió
central...

El normal seria
que la Generalitat
digués que
l’autovia ha de ser
una decisió central
(dins l'àmbit que
sigui: Catalunya,
Espanya, Europa)

n el número anterior de la revista PUIGSACALM, hi apareix una carta d’un lector, en
Xevi Borrat, que tot adduint una sèrie de
raonaments basats en la sostenibilitat i els
avantatges del no creixement, aposta per
oposar-se que tinguem una autovia de
doble carril que enllaci Vic (que en té dues
C17 i C25) i Olot.
Els arguments no els vull rebatre, ja que és
una opinió que jo accepto com la dels
amish als Estats Units, que opten per una
vida sense automòbils.
Em permeto recordar, però, que on progressen i s’implanten les empreses de les noves
tecnologies, disposen de les millors infraestructures viàries del món.
El que em preocupa i em sorprèn és que
siguin els dos ajuntaments de la Vall d’en
Bas i les Preses que s'oposin al doble
carril.
Un tema tan important, com pot ser que es
liquidi sense debat?
El súmmum del contrasentit és que els dos
alcaldes van a la Generalitat i el conseller
Rull, no sé si per ignorància o debilitat, els
diu que els farà cas!
El normal seria que la Generalitat digués
que l’autovia ha de ser una decisió central
(dins l'àmbit que sigui: Catalunya, Es-

Els alcaldes signant l’acord.

panya, Europa) i que els ajuntaments, a
part de reclamar que es faci aviat, haurien
d'exigir condicions que minimitzin els
inconvenients, que segur que hi seran.
Això és tan incomprensible com si, en una
reivindicació sindical, en lloc de demanar
millores salarials es demanés que tanquessin la fàbrica!
Ajuntaments! Volem infraestructures bones
i modernes!
I si no les aconseguim, que no sigui perquè
nosaltres ens hi posem d’esquena.
Ramon Puigvert Cabanas
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INTRODUCCIÓ A LA NOVA SECCIÓ QUE ENCETEM: OFICIS D’ABANS
Fa molt temps que seguim el filó dels oficis antics i en una de
les reunions de coordinació del PUIGSACALM se’m va ocórrer dir
que sempre fèiem oficis estàtics, fixos, en un lloc concret, en un
local tancat: sabater, barber, botiguera, i per què no canviar i
fer-ne un de més dinàmic, tipus jornaler? La Laia em va agafar
la paraula de la boca i va apuntar: “En Sergi fa l’ofici de jornaler”. Apa, ja m’he tornat a posar de peus a la galleda!, però ja
sabeu que només el temps és el que no em permet fer més d’aquestes coses, i ara que he trobat una estona, aquí us deixo
l’article “El jornaler”.
Un cop amb la idea al cap, vaig començar a indagar: qui?, com?,
i a on?
En primer lloc vaig calcular-ne l’edat per veure el marge per on
m’havia de moure i si tindria el ventall molt obert o, per contra,
la dificultat seria gran i vaig començar a fer el compte de la
vella... Una persona, per poder aguantar un jornal de sol a sol
en aquell temps, havia de tenir com a mínim 16 anys. Si comptem que segar de forma manual es va deixar de fer cap allà als
anys 50, sabia que havia de buscar homes que avui dia tinguessin com a mínim 80 anys, i amb això no en feia prou, ja que
havien de tenir un bon discurs, ganes d’explicar-me la seva vida
i, sobretot, una bona memòria. No era fàcil, però tampoc havia
de ser difícil.
La meva idea original va ser que volia un home jornaler i segador, antigament no hi havia dones jornaleres en aquesta feina.
Si les dones marxaven a treballar fora de casa, gairebé sempre
anaven de criades en cases benestants o de pastores, vaqueres
o porcateres en cases més humils; doncs, volia un home que
fes la temporada de sega, i que la fes itinerant, o sigui,

començant a la Costa Brava o costa central i que acabés a Puigcerdà i encara amb un handicap més, que tota la pujada la fes
en una sola temporada de sega, de juny a setembre. Ara sí, ja
ho tenia tot per començar a buscar.
Donant veus a tort i a dret i parlant amb avis i més avis, vaig
veure que els meus punts claus eren massa agosarats, i mig
any després d’aquesta cerca boca-orella no vaig trobar cap jornaler que complís amb totes les premisses, i la raó principal era
perquè no donava per temps. Quan una persona feia jornals, el
que més l’interessava era treballar cada dia i no perdre temps
en el viatge, o sigui, que un cop un jornaler es desplaçava, el
que més li convenia era establir-se en un lloc i d’allà treure’n
tant com pogués, o sigui, que moure’s cap a un lloc o un altre
era perdre jornals, dies i pessetes.
Molts avis coneixien jornalers de proximitat, que eren aquells
que havien fet jornals a cases o pobles veïns per així arrodonir els ingressos de la família. No anàvem per mal camí, però
no era el que m’interessava. La família Clavaguera em va
donar un cop de mà, però finalment, entre en Menguis i sobretot el matrimoni en Miquel Costa i la Pilar, antics masovers de
la casa de la Clapera d’Hostalets i actualment masovers de la
casa de la Santigosa de St. Privat, n’havien trobat un: l’Agustí
Codinach Font. Ell complia moltes de les meves premisses,
amb l’edat, una memòria privilegiada, un bon fer, una persona
oberta i amb ganes d’explicar la seva història, però vaig haver
de reduir l’àmbit de la zona de treball. Tot i així, l’Agustí havia
fet de jornaler estacional al Vallès Oriental, Osona, Alp, i,
finalment, a la Vall de Bianya, o sigui que ja havia trobat el
meu jornaler.

OFICIS D’ABANS: Jornaler

LU
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...cansat de fer de
pastor d’ovelles i
cobrar 8 duros
al mes i inquiet
perquè sí, va fer
que s’embarqués
en el món dels
jornalers.
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n jornaler és una persona que treballa i
cobra per la feina feta en un dia enter i tant
pot ser treball en una casa veïna o en una
regió llunyana. La paraula jornaler prové de
jornal que el seu mot primitiu és jorn (dia) i
sabem que existeix en català i s’utilitza des
del segle XIII.
El 16 de novembre passat vam anar a fer l’entrevista, en el geriàtric del Montsacopa, al
nostre jornaler, l’Agustí. Allà hi fa mitja vida,
envoltat de companys de viatge amb
aspecte tranquil, molt alegre i amb mirada
picaresca tot dient-nos: «Aneu tirant, jo ja fa
dies que en vinc».
L’Agustí Codinach Font (1927) va néixer al
Pla de Sant Miquel de Pineda i en l’adolescència, cansat de fer de pastor d’ovelles i
cobrar 8 duros al mes i inquiet perquè sí, va
fer que s’embarqués en el món dels jornalers. Ja amb 16 anys i sota les ordres del cap
de colla Pere Plana (Tola) del mas Claperol, a

Agustí Codinach Font d’ofici jornaler.

tocar de Sant Miquel, va fer dues temporades entre el municipi de Franqueses del
Vallès, Granollers i Palou.
Dos anys més tard, en Joan, de cal Mestre de
Rupit, un home seriós, el va anar a buscar a
Sant Feliu de Pallerols tot prometent-li que,
si no es tallava, tenia 50 jornals assegurats
(50 dies) i es va decidir de canviar de cap de
colla, tot fent la sega a la zona del Lluçanès
on, només a Sant Boi del Lluçanès, ja hi

...A Banyoles, hi
vaig fer dues
temporades, em
pagaven bé, em
feia 100 pessetes
el dia.

Església de Sant Miquel de Pineda poble on va néixer l’Agustí.

havia uns 100 jornals i a Perafita uns 40. Va
estar-hi amb ell durant 3 anys.
Més tard va fer de jornaler a Alp, a Vilallonga de Ter, a la casa de Fogonella d’Ogassa, a Surroca de Baix, a Surroca de
Dalt, Sant Joan de les Abadesses, Banyoles, Batet, a la Vall de Bianya, a Freixeneda,
a la casa de la Faja, etc.
Agustí, expliqui’ns alguna cosa curiosa
d’aquests llocs.
A Granollers, deien “pren per ses cul”, que
era igual que dir seu.
A Alp, havíem de ser-hi per sant Jaume. El sol
d’allà dalt era diferent i quedàvem molt més
morenos, també recordo que hi havia una
zona que li dèiem “Montmolus” que estava
plena d’escurçons.

Lligant les garbes.

A Vilallonga de Ter segàvem sègle, allà els
camps eren plens de lloses de pedra i els
pagesos, en comptes de treure-les, les posaven verticals, perquè així el sègle creixia, el
problema era quan tocava segar que, si no
vigilàvem, ja teníem una osca a la falç.
A Banyoles, hi vaig fer dues temporades, em
pagaven bé, em feia 100 pessetes el dia.
On m’agradava més segar era a la Vall de
Bianya, a les cases de Planella, al Capsec, la
Tria, el Cos, ja que estava prop de casa i hi
tenia uns 14-20 jornals. Aquí m’anava bé,
perquè quan acabava el meu jornal me n’anava a casa a treballar.
I com hi anàveu en aquests llocs?
Per anar a Granollers marxàvem de Sant
Feliu el 7-8 de juny amb el cotxe de línia o
amb el tren fins a Girona, allà pujàvem al
tren fins a Granollers i el 9 ja segàvem.
En Joan de cal Mestre sempre ens feia agafar
en Banyoles “la Teisa” i cap a la Salut. Un
cop arribàvem a la Devesa, havíem de canviar de cotxe de línia perquè en Pous no deixava que en Banyoles passés pel seu territori.
Per anar a Alp, agafàvem en Banyoles fins a
Ripoll i de Ripoll a Alp amb tren.
I per a St. Joan les Abadesses, Ogassa i la
Vall de Bianya sempre hi anava amb la Guzzi,
ara, per aquí, sempre em tocava portar o
recollir gent.
L’Agustí jornaler es movia fent de segador
des de finals d’abril fins als mesos de setembre-octubre. La resta de mesos s’estava a
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...A Alp, havíem de
ser-hi per Sant
Jaume. El sol d’allà
dalt era diferent i
quedàvem molt
més morenos,...
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...pel temps de la
postguerra,
algunes vegades
havia “fet
l’estraperlo”, tot
portant vedelles
fins a la província
de Barcelona.

Les eins del segadors: el volant, la pedra grossa d’esmolar, el lligador i l’esclopet per protegir la mà.

casa fent una mica de tot: portava a pasturar
ovelles, anava al bosc a tallar fusta per a fer
carbó, dallava farratge, donava menjar al
bestiar i, pel temps de la postguerra, algunes vegades havia “fet l’estraperlo”, tot portant vedelles fins a la província de Barcelona. Ell sortia de Santa Pau, passant per
Sant Iscle de Colltort fins al Pinós. Cada cop
passava 2 vedelles i de cada trajecte en treia
100 pessetes.

PUIGSACALM 129
132

...El jornal anava
de sol a sol, de 2/4
de 7 del matí fins a
2/4 de 9 del
vespre...
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Com era un dia de jornaler?
Sempre dormíem dins una saca i moltes
vegades a terra, com els gossos. Ens aixecàvem a les 6 del matí, quan ja clarejava. El jornal anava de sol a sol, de 2/4 de 7 del matí
fins a 2/4 de 9 del vespre, recordo que els
dies eren llargs i que mai era vespre.
Tan aviat com ens aixecàvem fèiem la
barreja, pa amb xocolata i un trago de vi.
Després tocava segar. Dues hores més tard,
cap a 2/4 de 9, ens donaven sopa escaldada, i si era per aquí dalt, sempre hi havia
un tros de cansalada, en canvi, per allà baix,
Granollers, Franqueses, no n’hi havia mai.
En acabat, tornàvem a segar i cap a les 10 hi
havia la beguda, amanida i vianda, patates
amb suc, i sempre molta aigua, tornàvem a
posar-nos a treballar, sense vergonya, i a
dinar cap a la 1 del migdia. Ens donaven
escudella i carn d’olla, teníem 10 minuts de
migdiada i a les 2 cap a segar un altre cop.

Pels volts de les 4 ens portaven la beguda,
arròs, patates amb suc, fesols, cansalada i
un altre cop a segar, sense vergonya, fins a
quarts de 9 del vespre que ens n’anàvem a la
casa a sopar, un altre cop escudella i carn
d’olla, algunes vegades també hi havia postres, però sempre era fruita: taronja, mandarina i res de llet, la llet era per vendre o per
als vedells, que al cap i a la fi era del que
vivia la gent, de vendre la llet, el gra i en
alguna casa, de les vinyes.
Quines eines fèieu servir?
Les nostres eines eren: el volant, la pedra
grossa per molar, l’esclopet, el lligador, la
pedra petita per treure el carrall i sempre amb
una boina negra. Ah! I el càntir ple d’aigua.
Com eren els sous d’aquells temps?
De molt jove, portant a pasturar les ovelles,
en treia 8 duros al mes (actualment
0,24 €/mes).
A Collsacabra, vaig treballar-hi durant 3 anys
i vaig cobrar unes 200 pessetes al mes.
(actualment 1,20 €/mes).
Treballant una temporada sencera de jornaler, de juny a octubre, podia arribar a fer 800
duros nets (actualment 24.04 €).
I a preu fet, hi havíeu treballat?
Sí, però molt poques vegades. Fèiem més
diners, però sempre ens enganyaven.
Els jornalers depeníeu molt del temps.
Què ens en podeu explicar?

a la Garrotxa, les
garbes es posaven
dretes apoiades
entre elles fent
gabaions,

Màquina de batre a l’era, separant els grans del boll i fent el paller.

Sí, mira, quan plovia, doncs, no segàvem,
però a l’estiu la pluja durava poc i, quan l’espiga era seca, ja hi tornàvem a ser.
La millor palla per segar havia de ser
calenta del sol, així el volant passava molt
més ràpidament.
I quan hi havia tempesta, mai ningú es
posava d’acord del que havíem de fer. Uns
deien que no ens poséssim sota els
gabaions, els altres que sí, que no corréssim, que deixéssim els volants, però per sort
mai va passar res.
Aquí, a la Garrotxa, les garbes es posaven
dretes apoiades entre elles fent gabaions,
però a Puigcerdà, com que a l’estiu no hi plovia mai, deixaven les garbes planes a terra,
no feien gabaions. A l’Empordà, dels
gabaions en deien garberes, cada lloc tenia
els seus noms.
I de les colles, què me’n podeu explicar?
Les colles solien ser de 10 a 12 jornalers i
normalment, per anar a segar als camps, ens
partien en grups petits de 3, 4, 5 jornalers, ja
que una família no podia pas vigilar tants
treballadors de cop.
Tots els companys de colla teníem un motiu,
el meu era el Negre de St. Feliu, ja que era
molt moreno de pell i més quan segàvem,
recordo que hi havia en Pixut, el Garça.
Agustí, havent-se mogut tant durant la
vida, segur que té moltes anècdotes. Me’n
pot explicar alguna?
De petit havia atalaiat vaques i xais, i
recordo, pel temps de la guerra, haver anat a

amagar bous i vaques al clot de Tombos,
Santa Cecília amunt.
Durant la meva vida he comprat 18 dalles i
d’aquestes, 15 les vaig gastar completament.
Les 3 que em queden encara les guardo.
Podíem fer 70 jornals amb 3 camises i 2 pantalons. Les camises de l’esquena quedaven
blanques de suor, i quan feia tanta calor la
pròpia suor feia barrumera i tot. Al final de la
temporada, els pantalons i les camises s’aguantaven drets.
Recordo que en una casa sempre tenien les
gallines escampades i molts matins ens despertàvem que teníem per allà al mig les
gallines i els polls.
Hi havia un veí que sempre em tirava pedres
al camp i li vaig fotre un cop de garrot. Per
allò vaig haver d’anar al jutjat i allà el veí li va
dir: “Tanqueu-lo que aquest home é boig”. I
jo li deia: “Ja et cardaré jo, si sóc boig”. I el
jutge em deia: “Això a davant meu poca ho
pots pas dir això”.
L’Agustí als 21 anys li va tocar fer la mili en el
Cuartel de Gerona de la Sagrada Familia i, de
tornada, va seguir fent de jornaler i treballant a casa fins als 27 anys que es va casar.
Un cop casat, va deixar de fer de jornaler i
se’n va anar a viure amb la dona, a can Gingi
de Begudà. Allà hi tenien vaques, munyien,
dallaven, i hi plantaven blat de moro, fenc,
trèfola i herba. La vida de voltar i fer de jornaler s’havia acabat.
Joan Pujolriu
Sergi Plana Planagumà
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...La millor palla
per segar havia de
ser calenta del sol,
així el volant
passava molt més
ràpidament.
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El personatge: EN QUEL DEL PERER
En Miquel Vilalta i Riera nasqué a can Pellicer de Ribes de
Freser el 9 de gener del 1926. Fou el primer de sis germans.
Els seus pares es dedicaven a la pagesia i, un cop va haver
nascut el seu segon fill, es van traslladar a Sant Iscle de Colltort. Primer anaren a viure a Campderric, una casa propera a
l'església, on es van estar catorze anys i on van anar naixent
tots els altres fills del matrimoni.

... A col·legi érem
una bona colla. En
aquella època, hi
vivia molta gent,
a Sant Iscle,
hi havia vint-i-cinc
cases...

Parli'ns de la seva infància a Sant Iscle.
Anàvem a col·legi amb el mossèn, en un
local a sobre la rectoria. Vaig anar a escola
fins als dotze anys, més o menys. Amb el
mossèn, només fèiem classe als matins, i
si un dia hi havia un enterrament, ja no hi
havia col·legi. En canvi, durant la guerra,
hi havia un mestre i hi havia classe sempre, matí i tarda. A col·legi érem una bona
colla. En aquella època, hi vivia molta
gent, a Sant Iscle, hi havia vint-i-cinc
cases i a cada casa hi vivien vuit o nou persones, fins i tot en alguna n'hi vivien deu o
dotze. Les famílies tenien molts fills. A
més també hi havia avis, oncles... Potser
havíem arribat a ser 300 persones a Sant
Iscle. A part d'anar a escola, també treballava a casa amb el bestiar. I quan vaig plegar de l'escola també em vaig quedar treballant a casa.
Quan van marxar de Campderric?
Quan jo tenia setze anys, després d'haver
estat catorze anys a Campderric, vam anar
a viure al Perer. El Perer és més avall. En

aquella època tant jo com els meus germans treballàvem tot el dia a pagès i
alguns anaven a jornal al bosc. Teníem
vaques, un ramat de xais, porcs, conills,
gallines... de tot.
I llavors se'n va anar a fer la mili?
Sí, vaig anar a Ogassa, a les mines de carbó.
Per entrar a fer la mili allà, havíem d'entrar
un any abans i anar a treballar a les mines. I
després estàvem dos anys allà fent la mili,
en total tres anys. I després de llicenciarnos, ja marxàvem. Estàvem tot el dia a la
mina i vivíem en una casa de pagès. Sortint
de la mina anàvem a treballar la terra. Després de la mili, vaig tornar al Perer a fer de
pagès. Encara hi vivien els meus pares i germans.
Com es desplaçaven des de Sant Iscle?
Per anar a comprar, anàvem a Sant Feliu, a
peu. I els diumenges anàvem a la Cot a
ballar, també a peu, feien ball cada diumenge a can Xel. Per arribar-hi, caminàvem
una hora i mitja per la muntanya. Per anar a
Olot o a Girona, hi anàvem amb tren. L'a-
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... després d'haver
estat catorze anys
a Campderric, vam
anar a viure al
Perer. El Perer és
més avall.
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En Quel –el primer per l’esquerra—i la seva família a Campderric.

La Rosa, la germana petita d'en Quel, amb el Perer al fons.

Quan es va casar?
Als 28 anys em vaig casar amb l'Assumpció
Prat Banús de la Dou. Feia un parell d'anys
que festejàvem, però ja ens coneixíem de
feia temps perquè una meva tia feia de

... Ens vam casar a
la Dou i vam anar
de viatge de nuvis
a Barcelona i a
voltar una mica
pels voltants ...

minyona a la Dou. Jo a vegades anava a
ballar a en Bas i ens vam anar coneixent. Ens
vam casar a la Dou i vam anar de viatge de
nuvis a Barcelona i a voltar una mica pels
voltants. Casualment, la meva germana
petita més endavant es va casar amb el
germà petit de l'Assumpció, en Tonet de la
Dou.
Un cop casats van continuar vivint al
Perer?
Sí, hi vam estar fins a l'any 1977. Els nostres
fills van néixer tots al Perer: l'Esteve, la
Dolors i en Joan. L'Esteve tenia una bessona
que va morir al cap d'un mes de néixer. Després vam anar a viure amb la meva dona i els
tres fills a la casa de Verntallat, al Mallol, on
també fèiem de pagesos. Recordo que en
aquella època construïen l'escola del Verntallat. Al cap de poc, l'Esteve ja es va casar, i
més endavant la Dolors i en Joan, també.
Vam estar catorze anys a Verntallat i llavors
ens vam retirar i vam anar a en Bas. Ens vam
fer la casa a en Bas junt amb en Joan. En Joan
hi va anar una mica abans que nosaltres.
Quants néts té?
Tinc cinc néts i ara aviat naixerà el meu cinquè besnét. El meu fill Esteve té un fill i una
filla, el fill té una nena i la filla té tres fills. La
Dolors té dos nois i un d'ells té un fill. I l'altre està a punt de ser pare. En Joan té una
filla.
Un cop retirat i instal·lat a en Bas a què es
dedica?
Ajudava a algun hort, anàvem a voltar per
les muntanyes, ajudava a la Lletissonada,
els diumenges sortíem amb la dona...
També he de dir que, l'últim any de viure a
Verntallat, un company de feina d'en Joan li

Casament d'en Quel i l'Assumpció.
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... els diumenges
anàvem a la Cot a
ballar també a
peu, feien ball
cada diumenge a
can Xel ...

gafàvem a l'apeadero de Sant Miquel de
Pineda.
Quan ja vaig ser gran, als 50 anys, em vaig
treure el carnet de cotxe. Érem tota una colla
i venien a ensenyar-nos a conduir a Sant
Iscle, a sota el Perer, en un planell. Però
fèiem ben poca cosa: només una mica endavant, enrere i aparcar. A examinar-nos, vam
anar a Olot i també ens van fer aparcar, i anar
una mica endavant i enrere i ja està. Quan
vaig tenir el carnet, em vaig comprar una furgoneta, una 4F.
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El personatge: EN QUEL DEL PERER

...vaig veure, des
de Campderric,
que cremaven
l'església de Sant
Iscle.

PUIGSACALM 132

...També recordo
que a Campderric
s'hi estaven dues
dones de Madrid
durant la guerra.
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En Quel amb els seus germans i pares al Perer.

va dir que necessitava "mainaders" per a la
seva filla i va pensar en nosaltres (devia tenir
por que ens avorríssim). D'aquesta manera
vam començar a cuidar la Sara i més endavant la Judit i també la Júlia. A partir d'aquell
moment sempre hi havia ambient a casa,
sobretot per Cap d'Any, que venien tots a
casa, sopàvem, fèiem els raïms i es quedaven a dormir. L'endemà, el dia 1, per esmorzar, sempre menjàvem xocolata desfeta.
I no ho devíem fer pas tan malament, perquè
després de tants anys encara ens vénen a
veure! Són com de la família!
Expliqui'ns alguna anècdota o curiositat
que li hagi passat al llarg dels anys que ha
viscut a Sant Iscle...
Recordo que, durant la guerra, vaig veure,
des de Campderric, que cremaven l'església

de Sant Iscle. I després els mateixos que la
van cremar van venir a Campderric a demanar cèntims a la mestressa per fer una festa.
I la mestressa els en va donar unes miques.
També recordo que a Campderric s'hi estaven dues dones de Madrid durant la guerra.
Van marxar de casa seva durant la guerra, i
n'hi havia unes quantes. Llavors l'Ajuntament les repartia per les cases.
També he d'explicar que a Sant Iscle no hi
havia ni llum ni telèfon. Nosaltres vam fer
una llum amb bateria que s'havia de carregar amb un motor. I quan volíem parlar amb
algú havíem de fer un crit!
Hi havia cases que engreixaven porc i la
terra produïa molt de gènere. Per la carretera només hi passaven carros, no hi pujaven camions. Teníem un cobert per a dipositar-hi la farina, que la feien a les Preses. Jo

El matrimoni amb els fills, l’Esteve, la Dolors i en Joan, davant del 4F.

...quan no podia
pujar la pujada
amb el camió em
feia un crit: "Perer,
baixa amb els
bous!" i així
podíem fer pujar el
camió...

En Quel amb els seus fills i néts.

tenia un amic que, quan no podia pujar la
pujada amb el camió, em feia un crit: "Perer,
baixa amb els bous!" i així podíem fer pujar
el camió.
També recordo que la guàrdia civil patrullava
a peu per Sant Iscle. Pujaven a peu des del
cuartel d'en Bas i anaven a fer guàrdia a can
Tià, ja que els maquis venien de França i passaven per can Tià per anar cap a Barcelona.
La guàrdia civil aprofitava per anar a dinar
cada dia a una casa diferent de Sant Iscle, i
tot sovint venien al Perer. Deien: “Hacemos
un poco de tiempo para ir al Perer a comer”.

RECOMANI’NS
Un programa de televisió: Una novel·la
que es diu Acacias 38
Una cançó: Les d'en Manolo Escobar.
Una pel·lícula: Les de l’Oeste
Un llibre: Llegeixo moltes revistes; la
Comarca, el Puigsacalm...
Un color: el verd.
Un moment inoblidable: Quan ens vam
casar.
Un lloc per viure: En Bas.

Laia Martí

En Quel amb els seus fills i néts
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... La guàrdia civil
aprofitava per anar
a dinar cada dia a
una casa diferent
de Sant Iscle...
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Recuperació de la font del Gat

P
...Després d'anar
preguntant a
molta gent del
poble, han vist que
actualment a en
Bas no hi ha cap
altra font que ragi
tant com la font
del Gat.
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...La “font del Gat”
original es va fer
malbé al llarg dels
anys 60-70
netejant el riu i
eixamplant-lo,...
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assejant pels voltants d'en Bas, a la vora
del riu Ridaura, al costat de can Famada, es
pot veure una placa que assenyala la “Font
del Gat”. Tot i haver-hi la placa, la font ja
feia molts anys que no hi era, i recentment
ha estat recuperada gràcies a en Menguis i
en Ramon Roca. Fa molts anys, i els programes de la festa major d'en Bas ho corroboren, s'hi havia celebrat la Tornaboda.
La idea de recuperar la font va començar
quan en Menguis, passant per allà, es va
fixar en l'aigua del riu Ridaura, que es veia
molt clara i, per tant, va deduir que allà hi
naixia aigua. Ell i en Ramon Roca van
començar a agafar els podalls i l'estassaverder i van anar baixant cap a baix al riu a
netejar. Van enfonsar una mica el riu, van
rebaixar la bassa perquè marxés l'aigua i
van observar que dels costats començava a
sortir molta més aigua. En un primer
moment, van pensar que seria aigua que
s'havia filtrat, perquè la bassa era molt més
alta. Però al cap d'uns dies encara anava
sortint aigua, i no era pas de l’embassada
que hi havia hagut. Van començar a fer un
forat al marge, on havia argila forta i anava
sortint aigua, aigua i més aigua. “Això és la
font del Gat!”, van exclamar. Però desplaçada uns cinc metres d'allà on hi ha la
placa, que és on abans hi havia la font. Van
fer el forat i van agafar una mica de ciment
ràpid per fer la presa i hi van posar un tros
de tub. També van agafar aigua i la van portar a l'ajuntament per fer-la analitzar. Al cap
de quatre dies, els van dir que l'aigua era

La placa, molt malmesa, assenyalant la Font del Gat

com la de totes les fonts dels voltants, és
aigua que es pot beure, però sense garanties sanitàries. Després d'anar preguntant
a molta gent del poble, han vist que actualment a en Bas no hi ha cap altra font que
ragi tant com la font del Gat.
Per tant, a en Bas, ja torna a rajar altra
vegada aigua de la font del Gat. Tot i així, el
que sap més greu és que la font és a un
pam de tocar l'aigua del riu i, si baixa un
cop de riu, la farà malbé. Seria interessant
que un dia hi hagués pressupost de l'Ajuntament per poder-la fer ben feta, amb un
mur de pòrtland.
La “font del Gat” original es va fer malbé al
llarg dels anys 60-70 netejant el riu i eixamplant-lo, com també es va fer malbé la resclosa que hi havia. Aquesta resclosa vella
servia per fer anar part de l'aigua cap al
molí del Piqués, on ara hi ha una resclosa
nova, però ara tampoc no hi ha aigua, i tampoc no hi ha la bassa del Piqués i tot el
canal és brut.

En la foto en Ramon Roca, que junt amb Joan Pujolriu són els artífexs de la restauració de la font.

... també hi havia
hagut un safareig
per a tots els
veïns, situat a la
part de dalt del
pont, que es féu
en aquest lloc
perquè és on hi
havia més aigua.

Un espai històric d’en Bas que cal recuperar.

perquè és on hi havia més aigua. En Pere
també va fer una porta quadrada a la font.
De fet, actualment encara hi ha els dos galfons d'aguantar la porta, que es troben just
a sota la placa. Aquest safareig va ser utilitzat durant un temps per tots els veïns. Llavors se'n va fer un altre a l'alçada de can
Famada, a dins del riu. Però aquest només
era utilitzat per la família de can Famada.
Una altra font del Gat coneguda és la que
es troba a Barcelona, als jardins de Montjuïc. Tan popular era aquesta font que el
periodista i autor teatral, Joan Amich, li va
dedicar la cançó Marieta de l'ull viu.
Baixant de la font del gat,
una noia, una noia,
baixant de la font del gat,
una noia i un soldat.
Pregunteu-li com es diu
—Marieta, Marieta,
Pregunteu-li com es diu
—Marieta, de l’ull viu.
Pregunteu-li a on va
—A la Rambla, a la Rambla.
Pregunteu-li a on va
—A la Rambla a festejar.

Joan Pujolriu i Laia Martí
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...Una anècdota
curiosa,
relacionada amb
l'antiga font del
Gat, és que s'hi va
cremar el primer
burro que hi va
haver a en Bas.

En l'època en què hi havia la font del Gat
vella, i també la bassa del Piqués, el jovent
del veïnat de Vilallonga tenien tots un
bastó marcat i el tiraven al riu, a l'alçada de
la font de Gat, i jugaven a veure quin arribava primer a la bassa del Piqués. Aquest
tram feia més o menys un quilòmetre de
camí. L'Esteve de Paiola encara ho recorda
i és qui ens ho ha explicat.
Actualment, per damunt del Ridaura, a
l'alçada de la font del Gat, hi ha una palanca
de pòrtland que, en l'època de l'antiga font,
no hi era. Per a travessar el riu, es passava
per la part esquerra del riu pujant cap a la
Dou i es travessava pel pont antic. Aquest
nou pont es va fer perquè les màquines
modernes no passaven l'altre pont.
Una anècdota curiosa, relacionada amb
l'antiga font del Gat, és que s'hi va cremar
el primer burro que hi va haver a en Bas.
L'alcalde d'aquells moments, en Josep
Badosa, el va fer perseguir a la plaça d'en
Bas i es va cremar després d'una processó
des d'en Bas fins a la font del Gat el dia de
la font (en propers números de la revista ja
es continuarà parlant de la història del
burro). Cal dir, però, que durant aquella
setmana en què es va cremar el burro hi va
haver ball cada nit.
En Pere Sobrerroca, en Pere de can
Famada, ens explica com es va fer la font
del Gat original. Ens traslladem als anys 50
quan, un dia, en Pere va veure que a la vora
del riu Ridaura, a tocar de can Famada, hi
havia una sortida d'aigua i ho va anar a
netejar. Allò va ser la font del Gat. En Lluís
Colomer va encarregar la rajola a la Bisbal
amb el nom de la font, la qual encara es
conserva i es troba al mateix lloc on la van
posar. Es pot veure perfectament passant
pel pont de can Famada. Aquest pont va ser
fet també durant els anys 50, en la mateixa
època en què es va descobrir la font. Es va
fer per poder anar a les terres d’en Colomer, on hi havia molts noguers. Abans hi
havia una resclosa de 10 metres d'ample
per 10 metres de llarg feta amb pedres de
riu, situada una mica més amunt de la font.
En aquesta zona, també hi havia hagut un
safareig per a tots els veïns, situat a la part
de dalt del pont, que es féu en aquest lloc
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El Llibre del Sindicat Remença i la història del món
El Sindicat Remença fou la primera agrupació de pagesos que s’uniren de forma organitzada per abolir el sistema d’adscripció a la terra. Totes les reunions del sindicat es plasmaren en un llibre: el Llibre del Sindicat
Remença de 1448. El procés, que s'allargà 40 anys,
finalitzà amb la Sentència Arbitral de Guadalupe de
1486. Aquesta fou una de les fites més importants
aconseguides en la història del món.

Llibre del Sindicat Remença de 1448.
Arxiu Municipal de Girona

’

L
...Francesc de
Puigpardines –de
la nissaga dels
Puigpardines– era
el nom original de
Francesc de
Verntallat.
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...A Catalunya,
només hi ha un
document que es
trobi registrat en
el Programa de la
Memòria del Món
de la UNESCO.
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escola Verntallat, la cooperativa Verntallat, la
Revista Verntallat, el mas Verntallat o la plaça
Verntallat porten el nom amb el qual es coneixia la figura més emblemàtica que ha vist néixer aquest municipi. Francesc de Puigpardines
–de la nissaga dels Puigpardines– era el nom
original de Francesc de Verntallat. És coneguda, doncs, dins l’imaginari de la gent de la
Vall d’en Bas, la figura del cabdill i del fet
remença. No obstant això, és molt probable
que no es dimensioni amb la importància que
ambdós conceptes mereixen.
Molt s’ha publicat sobre el fet remença –i encara
falta molt més–. L’historiador Vicens Vives ja va
posar sobre la taula –fa més de seixanta anys–
la importància d’aquest fet social. Des d’ençà
no es deixà de publicar i des de fa uns anys
altres autors, consolidats, refan les seves teories, que segueixen essent de consulta obligada. Els temps han canviat i la manera de llegir els documents històrics, i per tant de publicar, també. La història política – estudi de la
reialesa, dels comtes, dels vescomtes, de les
guerres...— han deixat pas a la història social
–l’estudi de la societat en el seu conjunt.
Aquesta nova mirada, social, de la història, ha
aportat grans troballes que fins llavors havien
passat desapercebudes.
El Programa de la Memòria del Món és un projecte creat per la UNESCO el 1992. Serveix per
valorar documents imprescindibles de la història universal, la història del món. Esdevenen
documents essencials per a entendre les diverses societats que han trepitjat aquest món i
que ajuden a construir una memòria col·lectiva. Aquest programa treballa a partir de tres
objectius: preservar el patrimoni documental,
millorar la difusió d’aquest patrimoni i conscienciar sobre la seva importància.
A Catalunya, només hi ha un document que es
trobi registrat en el Programa de la Memòria
del Món de la UNESCO. Aquest document és el
Llibre del Sindicat Remença de 1448. Un docu-

ment manuscrit en llatí que recull les actes de
les reunions realitzades entre 1448 i 1449 en
diverses diòcesis catalanes, també –i especialment– la de Girona, i que comprenia les parròquies del vescomtat de Bas.
La remença era una taxa que els pagesos de
Catalunya havien de pagar als seus senyors
per aconseguir la llibertat –és important
recordar que la condició de remença anava lligada a una sèrie de mals usos que degradaven la vida del pagès a mans del senyor–.
Sempre anava adscrit a una determinada
terra i, aquesta condició, era hereditària.
Aquesta pràctica s’instaurà durant el segle XI,
principalment a la Catalunya Vella. La Catalunya Nova també viurà pràctiques remences,
però és important recordar que la reconquesta
de les terres de la Catalunya Nova no arriben
fins a la segona meitat del segle XII, després
de quatre segles de domini àrab, i que, per
tant, els processos socials i culturals –també
arquitectònics i urbanístics i per tant la relació
amb la terra i l’entorn– marcaran una diferència abismal en els dos territoris del principat.
Seran dues realitats ben diferenciades en una
mateixa pàgina.

Població remença de finals del segle XV.

Llibre del Sindicat Remença
de 1448. Arxiu Municipal de Girona.
Es poden llegir cognoms
de famílies de la Vall d'en Bas
que van participar
en les reunions.

...Reunits a
Extremadura, al
monestir de Santa
Maria de
Guadalupe, es
redactaren les
bases que havien
de construir un
nou sistema feudal
per a Catalunya...

i liderada per Pere Joan Sala, que fou esquarterat a Barcelona–. Reunits a Extremadura, al
monestir de Santa Maria de Guadalupe, es
redactaren les bases que havien de construir
un nou sistema feudal per a Catalunya. Alguns
historiadors defensen que la sentència suposà
un punt i a part, que és la victòria final de la
pagesia catalana vers la noblesa. No obstant
això, altres historiadors defensen la teoria que
la victòria no fou completa, que molts pagesos
es quedaren fora del tractat –especialment els
remences radicals– i que la Sentència no fou
res més que la reestructuració del sistema feudal. Pel que fa als remences moderats, que
constituïen un gruix notori i amb un poder i
una capacitat econòmica important –recordem
que la pesta del XIV deixà molts masos rònecs
que foren ocupats per remences i que, per tant,
disposaven de rendes, però no de llibertat– sí
que veieren millorada la seva situació.

Retrat d’un remença inspirat en un gravat sobre fusta de
l'època medieval.

Actualment, el Llibre del Sindicat Remença es
troba custodiat a l’Arxiu Municipal de Girona i
digitalitzat i de consulta oberta en la seva
pàgina web. És el símbol més important de
lluita pagesa organitzada de tot el món i mostra com l’anhel de llibertat és inherent a totes
les persones i a tots els temps. Vivim en un
territori que ha estat imprescindible per entendre la història. És important, doncs, fer-nos
partícips d’aquest llegat i que, en la mesura
que puguem, el coneguem i el fem nostre.
Xevi Collell
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...Al cor de la
Garrotxa, hi va
néixer la primera
revolta
organitzada de
pagesos d’Europa.

Al cor de la Garrotxa, hi va néixer la primera
revolta organitzada de pagesos d’Europa. La
Vall d’en Bas, la Vall d’Hostoles, Santa Pau,
Castellfollit, la Vall del Llémena, Amer i territoris adjunts formaren el nucli de la revolta
remença de Catalunya. Anomenada la zona de
Muntanya, fou capitanejada per Francesc de
Verntallat. El temps de servitud ja ha passat,
cantaven. I en aquest territori no hi entraven
les tropes de la Generalitat. L’orografia, que
emmurallava les seves masies disperses, els
ajudava a mantenir el seu fort, la seva lluita i la
seva causa.
Verntallat era un noble de la baixa noblesa
casat amb Joana Noguer, remença i originària
de la parròquia de Santa Maria de Batet. Francesc va néixer el 1422 i viví al mas Verntallat
–d’on n’agafà el nom–. Alfons V el Magnànim
(1416-1458) autoritzà la creació del Sindicat
Remença, el 1448. En certa manera, estava d’acord amb l’abolició dels mals usos que plantejaven els remences vers els senyors feudals.
No obstant això, els nobles s’oposaren fermament a la causa, desencadenant les guerres
remences i emmarcant aquests conflictes a la
Guerra Civil catalana del segle XV –que també
s’alimentava d’altres raons–. Recordem que la
Generalitat s’enfronta amb Joan II, pare del
futur Ferran el Catòlic, que signarà la sentència
arbitral de Guadalupe el 1486.
L’autorització de la formació del Sindicat
Remença comportà la creació del Llibre del
Sindicat Remença. Era un llibre redactat per un
notari on plasmava les actes de les reunions
remences. Hi ha registrades 553 actes de les
reunions que tingueren lloc en 912 parròquies
i que congregaren 10.425 homes (Arxiu Municipal de Girona). En elles, hi escollien els seus
representants –que havien de defensar la seva
causa davant la monarquia i les institucions
pertinents–. També servien per recaptar els
diners necessaris per sufragar el procés de
redempció. No es podien reunir més de 50
homes a la vegada i calia que en totes les reunions hi assistís un oficial o delegat reial i un
notari que en prengués acta.
La Sentència Arbitral de Guadalupe del 1486
arriba després de les dues guerres remences.
La de 1462 –ala moderada i capitanejada per
Francesc de Verntallat– i la de 1483 –ala radical
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Burrastorming- Festa Major 2016. Final amb una gran festa Holy. Foto: Xavier Forensa

Les Mum's, el Campament Reial i... molt més!
La Disfressagresca, el Burrastorming, la Nit de la por, el Campament Reial o la Marató tenen un denominador comú: les Mum’s.
Un grup de mares que, unides per la il·lusió i les ganes de fer coses pel seu poble i la vall, varen decidir destinar la seva creativitat i les hores lliures a pensar i a organitzar aquestes activitats.
Van començar del no-res, però carregades de bones intencions i energia ha fet que, en només un any
i mig, les Mum’s siguin una entitat amb 33 sòcies, un calendari amb unes activitats consolidades, el
reconeixement de l’Ajuntament i el suport d’empreses, entitats i, sobretot, particulars i voluntaris que
fan possible tot allò que es proposen.
Cada una de les activitats que organitzen es caracteritza per l’originalitat, el treball fet amb gust, la
cura dels detalls, i, evidentment, amb una gran dosi d’il·lusió. Parlar de Mum’s és, per tant, parlar
d’il·lusió.
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...Les Mum’s van
néixer de la
necessitat que
teníem unes
quantes mares de
trobar-nos i fer
coses per a
nosaltres,...
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I com va començar la història de les MUM’S?
Les Mum’s van néixer de la necessitat que
teníem unes quantes mares de trobar-nos i
fer coses per a nosaltres, sense canalla ni
parelles. Trobar estones per sortir a caminar,
riure o aprendre qualsevol cosa. I amb
aquesta idea es van organitzar unes caminades nocturnes d’estiu, un taller de dansa del
ventre i el taller de bunyols de l’Empordà.
Aquesta activitat va ser la primera que es va
organitzar conjuntament amb les sòcies del
Casal de la Gent Gran de Sant Esteve.
Va anar tan bé i ho vàrem gaudir tant, que
vam tenir clar que volíem seguir per aquesta
línia, la de col·laborar amb altres entitats del
poble i així, fer participar tot tipus de públic:
volíem veure com diferents generacions
podien ser en un mateix lloc.
La vostra primera activitat oberta a tothom
va ser “La nit de la por” del 2015. Com se us

va ocórrer transformar aquesta festa tan
anglosaxona en una festa tan lletissona?
Tot i que no és una festa que celebrem a casa
nostra, cada vegada més als nostres fills i filles
els agrada córrer pel carrer disfressats i demanant caramels. Perquè no estiguessin tanta
estona al carrer tocant timbres ni tots dins
d’una casa particular sopant, vam pensar:
“I si ens ajuntem totes, organitzem tallers i un
sopar i ho celebrem tots junts?” Però, és clar,
amb això no en teníem prou. I si, a més a més,
organitzem el Carrer de la por?”.
Tal dit, tal fet... amb tan sols un mes i dues pistoles de silicona calenta, tubs de paper del
vàter, goma eva, sandvitxeres, teranyines, vestuari que ens van deixar, maquillatge que cada
una va portar de casa, uns marits molt predisposats a ajudar, pots de vidre, espelmes, un
guió, quatre actors aficionats i moltes hores de
dedicació, ja teníem el Carrer de la por muntat.

...Tenim el lloc i la
col·laboració de
l’Ajuntament de la
Vall. Ja no hi ha
marxa enrere...
Som-hi!!

El campament va ser un èxit. En menys de
dos mesos vau aconseguir muntar un espectacle únic al poble, un espectacle que recollia l’essència Mum’s i que ompliria de màgia
tots els cors d’aquells qui el visitessin.
Us podeu imaginar que van sortir tota mena de
propostes, però una va anar guanyant força i
forma, una que ens captiva i ens enamora, una
que farà feliç als més petits de casa (que per
això ho fem), una més màgica que cap altra: el
Campament Reial.
Una altra vegada els nostres caparrons accelerats es posen en marxa... On el podem fer?
Quin dia és el més adequat? Amb qui podem
comptar? Qui ens pot deixar carpes? Quins
personatges hi podem posar?... I mil preguntes
i mil dubtes més.
I, on el podem fer? Teníem molt clar que havia
de ser dins del poble, fàcil d’arribar-hi i que el
lloc tingués alguna cosa especial i màgica. I la
resposta va venir d’una veu experimentada, de
qui coneix molt bé el seu poble:
— S’ha de fer als prats del Marquès.
De mica en mica, la nova proposta va anar agafant forma. Canviem el nom i la foto del grup de
WhatsApp, ja no és “nit de por”, ara és “campament reial”, i hi afegim totes aquelles mares
que ens han demanat afegir-se per col·laborar.
I ens posem en marxa.

Campament Reial 2016. Escena d’en Fumera.

Burrastorming –la Burrassa recorrent els carrers dels
poble.

Comencen les trucades i els missatges.
El Sr. De Delás ens rep i acull encantat la idea
del campament als seus jardins, els anem a
veure. Ens ho comencem a imaginar sobre el
terreny: què necessitarem, com distribuirem
l’espai, per on passarà la gent, com ho il·luminarem...
També cal reunir-se amb l’Ajuntament, anar a
veure si tenim la brigada que ens pugui fer servei, demanar permisos, parlar del tema de la
il·luminació, coordinar-nos...
Una altra de les coses que ens va semblar
important i prioritària era parlar amb la gent
que cada any es fa càrrec que Ses Majestats
els Reis d’Orient arribin al nostre poble i
puguin fer la seva feina. Calia coordinar-nos i
col·laborar en tot el que fos possible. I l’entesa
va ser immediata. Gràcies.
Tenim el lloc i la col·laboració de l’Ajuntament
de la Vall. Ja no hi ha marxa enrere... Som-hi!
Ja ho diu la dita popular que “La fe mou muntanyes” i nosaltres hi afegim que la il·lusió,
també.
Cada vegada que avancem i hi anem donant
forma, més dubtes i preguntes es van afegint a
la llista.
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...Canviem el nom i
la foto del grup de
WhatsApp, ja no
és “nit de por”, ara
és “campament
reial”, i hi afegim
totes aquelles
mares que ens
han demanat
afegir-se...

En un atac de previsió, es va decidir tancar la
venda de tiquets a 100... i amb menys d’una
setmana ho teníem ple! La resposta de la gent
va superar les nostres expectatives. No només
per la quantitat de gent que vàrem convocar,
sinó també per la bona acollida, l’entusiasme i
les ganes de més de tots els participants.
Amb aquestes ganes que ens va transmetre la
gent, la il·lusió i l’energia que hi havíem posat
nosaltres va fer que aquella mateixa nit, mentre desmuntàvem, diguéssim: “I ara què més
podem fer? “Així va néixer el Campament Reial.

19

Les Mum's, el Campament Reial i... molt més!

Campament Reial 2016. Escena Arbre dels Desitjos

...Cal un Arbre dels
Desitjos per poder
escriure allò que
més desitgem al
fons del cor,...
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...tenim un grapat
de mares molt
creatives i
treballadores que
els divendres al
vespre ens
trobàvem per
pintar corones,
emprovar vestits,...
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Ens imaginem un campament amb diferents
escenes, amb personatges màgics i especials
que acompanyaran el Carter Reial.
Ens cal un patge que reculli els xumets dels
que ja no són tan petits; en Fumera, perquè
ens vigili la mainada i ho expliqui tot als Reis el
dia 5 a la nit; uns carboners que ens descobriran per què el carbó de Reis, és dolç. Cal un
Arbre dels Desitjos per poder escriure allò que
més desitgem al fons del cor, allò que ens fa
tan feliços com els petons i les abraçades. I
unes cuineres que ens alimentin l’ànima i la
panxa.
Però tot això cal portar-ho a la realitat. Qui farà
cada cosa, com ens organitzem, d’on traiem
els actors i els figurants?
Tenim una presidenta que sempre diu que cal
treballar per “comissions” i així ho vàrem fer. I
una vegada més, va funcionar.
I, a més a més, tenim un grapat de mares molt
creatives i treballadores que els divendres al
vespre ens trobàvem per pintar corones,
emprovar vestits, organitzar la feina que
encara quedava per fer, fer les paneres, embolicar capses per transformar-les en magnífics
regals que fan volar la imaginació.
I als vespres de la resta de la setmana, a mitja
tarda de diumenge o quan es podia esgarrapar
una mica de temps, a casa, calia cosir coixins,
dissenyar les entrades i el cartell, escriure un
guió, trucar per convèncer i organitzar els
actors i els figurants, folrar els pots de vidre
amb papers de colors per fer espalmatòries,
aprofitar que ets a Olot per passar pels “xinos”
a buscar qualsevol cosa que faltés, transformar unes espelmes de missa en espelmes de
colors per al campament, posar la pols màgica
(o purpurina) en bossetes, aconseguir vestits i
attrezzo, dibuixar i pintar un photocall per fer
més bona l’espera dels que fan cua...
Però tot plegat anava més enllà de les mans de
les Mum’s, calia implicar més gent i comptar

amb la seva col·laboració. Afortunadament,
ningú ens va fallar. Teníem de tot, teníem
ajuda per cosir els vestits de les cuineres
reials, ajuda per maquillar i pentinar a tots els
actors i figurants, teníem gent del poble amb
ganes de fer d’actors i seguir-nos el joc, adolescents que farien de patges i princeses malgrat el fred, establiments que ens vendrien
les entrades, teníem la gent per coordinar i
organitzar l’entrada dels visitants al campament. Teníem qui es feia càrrec de la música i
de la il·luminació, i qui, amb la seva generositat, ens va facilitar berenar per a tothom i
sopar per als actors. I uns fantàstics obsequis
per sortejar al final del dia. Teníem qui ens
deixava mobles, carpes, disfresses, màquines
de fer bombolles, qui faria fotos i qui cuinaria
pel sopar dels actors...
I arribat el dia del campament (i uns dies abans
també) són els marits i parelles de les Mum’s
que es posen en marxa. Furgonetes, cotxes i
remolcs traginant coses amunt i avall perquè
tot estigui a punt a l’hora de començar.
Palets, carpes, robes, coixins, fogons, carbó,
sacs, llibres, escales, tisores, grapadores,
baguls, bressols, taules, brides... van envaint

Cantada de Nadales per la Marató d’enguany.

...La necessitat de
fer un acte amb la
nostra Burrassa i
de despertar el
diumenge de festa
Major amb una
cercavila per a
grans i petits...

I mentre pensàvem què podíem fer, l’Ajuntament i la Comissió de Festes convoca, a
principis d’any, a totes les entitats del
poble per col·laborar en l’organització
dels actes de la Festa Major. I ens va faltar
temps, que ja hi érem.
Teníem molt clar que volíem organitzar, dins de
la festa del poble, un acte adreçat a tothom:
grans i petits, famílies amb nens, parelles, joves.

Nit de la por 2016. Escena de les fades d'aigua.

Moltes de les Mum’s recordaven amb nostàlgia
els balls de disfresses que s’organitzaven per
la festa major quan eren joves, i no va caldre
donar-hi més voltes. Només era qüestió d’adaptar-lo perquè fos una activitat per a tota la
família. El que tenien clar era que volien recuperar la plaça com a punt de trobada del dissabte de festa major al vespre. I com que totes
tenim canalla petita, calia fer-ho en horari apte
per a tota la família. Per tant; sabíem on el
volíem fer, a quina hora, que poguéssim sopar
i ballar... el més complicat va ser trobar-li nom!
I encara que la pluja no hi estigués convidada,
va fer acte de presència i això va obligar a ferho al pavelló. I quin goig feia el pavelló! A la
Disfressagresca hi van participar més de 200
persones que varen sopar, ballar, fer cercavila
amb la xaranga i gaudir més de la festa major
amb una activitat que reunia tota la família. Val
a dir que la resposta, pel que fa a les disfresses
i la participació, ens va tornar a sorprendre.
I enmig de la bogeria de les Mum’s organitzant
la Disfressagresca van aparèixer les nostres
parelles amb una idea genial i esbojarrada. La
necessitat de fer un acte amb la nostra
Burrassa i de despertar el diumenge de Festa
Major amb una cercavila per a grans i petits, té
només un nom: Burrastorming.
Burrastorming és sinònim de cercavila interactiva: de pluja de sensacions, de joc, de despertar de la burra, de colors, de soroll, de ball, de
música, de diversió i de rialles. Des de 2/4 de
10 fins a les 12, la nostra burrassa va ser la protagonista.
Tot aprofitant el sopar popular del divendres i
la Disfressagresca del dissabte, es va explicar
que la burrassa s’havia amagat i calia sortir a
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...Una proposta
que va néixer
d’una conversa
entre cinc, una nit
de novembre, que
va comptar amb la
participació de tot
el poble...

els jardins del Prat. De mica en mica, allò que
un dia ens vàrem imaginar, anava agafant
forma. S’anava acostant l’hora i anaven augmentant els nervis.
El lema del dia va ser: “Tranquil·les nenes,
tot anirà molt bé i sobretot ho fem per passar-ho bé”.
Confiar les unes en les altres i la complicitat de
tot l’equip va fer possible la festa i això, senyores i senyors, no té preu.
I va arribar l’hora. Tot estava a punt. La panxa
plena de papallones, els nervis a flor de pell i
la il·lusió als ulls de tots.
I com no podia ser d’altra manera, el campament, organitzat des del fons del cor, amb
complicitat, bon humor i molta il·lusió, va ser
un èxit.
Una proposta que va néixer d’una conversa
entre cinc, una nit de novembre, que va comptar amb la participació de tot el poble i de la
Vall, que va tenir la col·laboració dels establiments, empreses i entitats de la Vall i que,
modestament, hi esperàvem no més de 200
visitants, en va atreure més de 750. No està
malament, oi?
A punt per a la propera proposta de les Mum’s?
Nosaltres, sí.
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...Pel que fa a la
participació,
creiem que l’èxit
està en el fet que
organitzem
activitats per a
tota la família...

...El nostre futur és
molt clar. Volem
consolidar i
millorar els
nostres actes. Som
un grup que ens
agrada ser
crítiques i intentar
millorar...

Patge i princeses del Campament Reial

buscar-la, perquè diumenge havia de sortir
amb els gegants. Amb aquesta història de
rerefons, es va convocar a tothom a les 9 del
matí, per esmorzar al pont de la Cau. I sortir a
buscar-la.
I la vàrem trobar, amagada als Turrons. I va ser
rebuda amb tots els honors. La cara de tots els
nens i nenes, en veure-la aparèixer, va ser
impagable. Començava 2 hores de cercavila,
de sorpreses i diversió.
1.000 globus inflats i a punt per petar, 4 hores
de feina per inflar-los, 6 tubs de confeti, 2
màquines de fer bombolles, 6 pilotes gegants,
1 màquina de fum, centenars de cebetes, 500
paquets de pols holly de colors, moltes hores
de feina, un entusiasme desbordat, un DJ molt
motivat i una organització impecable van ser la
clau de l’èxit.

pectant l’espai, les idees i les propostes de les
altres. El bon ambient, la companyonia i
l’amistat fan de les Mum’s un grup únic.
Mai deixem d’escoltar la idea o el projecte
d’una companya. Tota proposta és bona, tot
suggeriment pot ser un fet, qualsevol pensada,
per petita que sigui, la convertim en un acte
diferent. Un acte amb segell Mum’s.
Ara fa pocs dies vam fer el nostre darrer acte de
l’any: la cantada de nadales per a la Marató.
Ens feia molta il·lusió fer un acte solidari.
Teníem tots els ingredients per fer-ho. Una
directora entregada, unes mares i uns nens
amb moltes ganes d’aprendre i l’ajuda dels
nostres amics de l’Associació de veïns. Va ser
una vetllada on més de 200 persones van gaudir d’un petit concert de Nadal i d’una bona
xocolatada amb coca.

I per què creieu que han funcionat tan bé
tots els actes que heu organitzat, tant pel
que fa a la participació com a l’organització?

Quin és el futur de les Mum’s?

Pel que fa a la participació, creiem que l’èxit
està en el fet que organitzem activitats per a
tota la família, tenim en compte l’hora i el contingut, hem recuperat el nucli antic i això
agrada a molta gent, són activitats originals i
diferents, divertides.
Dins l’àmbit de l’organització, el treball en
equip és clau. Cada una de nosaltres té una
habilitat, cada una de nosaltres té una idea,
però juntes som una bomba. Treballem per
comissions, en grup, per activitat sempre res-

El nostre futur és molt clar. Volem consolidar i
millorar els nostres actes. Som un grup que ens
agrada ser crítiques i intentar millorar aquelles
coses que no han anat bé.
Volem fer actes on hi hagi cabuda per a tothom:
particulars i entitats.
Aquest és el nostre futur, el de créixer com a
persones, el de fer que la gent del poble, des
del més petit al més gran surtin a la plaça, al
carrer, a divertir-se, a passar una estona
màgica. El de fer que famílies siguin una
família.
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Vols ser una de les MUM’S?
Les nostres portes estan obertes a tothom!
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les mum’s

Ens pots seguir a:
www.facebook.com/lesmumenbas
www.instagram.com/lesmumenbas
lesmum.blogspot.com

Les Mum’s

...Vàrem caminar
per dins amb molt
de compte, perquè
els monitors ens
havien dit que no
es podien fer
bestieses dins la
cova.

A

finals del mes d’octubre, vam fer la sortida
del Geca mainada. Aquest cop, la sortida va
ser a la cova d’en Salvi.
Es va sortir de Can Tista amb diversos cotxes,
de monitors i alguns pares, i vàrem arribar
fins al coll de Condreu, on hi havia la sortida.
Vàrem començar caminant per una pista
forestal fins a trobar un bosc. Tot seguit,
vàrem travessar un prat fins a arribar a un
altre bosc. Dins d’aquest altre bosc, vàrem
trobar un senglar mort. Feia molta pudor!!!
Després de sortir d’aquest bosc i després de
travessar un riu, va aparèixer l’entrada de la
cova.
Abans d’entrar, vàrem esmorzar. Com sempre,
els que esmorzaven més de pressa podien
jugar una estona o empipar en Xino. Tot
seguit, ens vàrem posar el casc i el frontal i
vàrem entrar a dins la cova. Era molt fosca i
plena de caques de ratpenats. La cova era
espectacular! Vàrem caminar per dins amb
molt de compte, perquè els monitors ens

...els monitors
havien dit que els
esperava una
bonica sorpresa.
En arribar al final,
es varen trobar un
riu subterrani, que
era preciós.

GECAMAINA / GECAJOVENT

havien dit que no es podien fer bestieses dins
la cova. A més, estàvem bocabadats amb el
que estàvem veient i molt encuriosits perquè
els monitors ens feien caminar per dins la
cova.
Abans d’arribar al final de la cova, els monitors
varen demanar si algú volia tornar enrere.
Alguns varen sortir, però d’altres volien veure
el final, ja que els monitors havien dit que els
esperava una bonica sorpresa. En arribar al
final, es varen trobar un riu subterrani, que era
preciós. Era un petit salt d’aigua amb una
bassa, l’aigua de la qual marxava per sota
terra, tot i que no es veia per on.
Un cop tots fora la cova, vàrem “picar” alguna
coseta per menjar i vàrem jugar una mica
més. Després, en tornar, quan passàvem pel
prat que havíem trobat, en Xino va fer una
demostració científica de la pedra de carbur i
de com l’aigua pot alimentar el foc.
Al mateix prat, hi havia una zona amb vaques
on ens vàrem quedar una estona perquè un
nen s’havia fet mal.
Després, vàrem continuar pel bosc i vàrem
arribar a coll de Condreu, on ens varen deixar
jugar molta estona pels jardins del voltant,
fins que varen arribar els pares que ens
havien portat.
La sortida va ser molt divertida. Com sempre,
vàrem caminar i jugar amb els companys i
monitors. Però aquest cop, a més, vàrem
poder entrar dins una cova molt bonica, amb
casc i frontal, com si fóssim autèntics espeleòlegs.

Roger Ricart Mercader
10 anys
De camí cap a la cova, en Roger el 3r per la dreta.

PUIGSACALM 132

La cova d’en Salvi
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El Tour del Canigó

A
...ens van
presentar un
audiovisual del
que veuríem
durant aquells 3
dies: camins,
diferents espais
naturals, fauna,
flora...
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...La vetllada ens
la van fer molt
amena i divertida
i mentre
degustàvem el
sopar ells el
compaginaven
amb una cantada
de cançons
catalanes;...
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mitjan mes d’agost, a través d’en Francesc
Francès, veguer de la Regió II de la FEEC, de la
qual el GECA en forma part, em va arribar un oferiment per anar 3 dies per a veure, apreciar i
degustar un tastet, que els companys de la Catalunya del Nord ens havien preparat, per conèixer
el Tour del Canigó, els dies escollits eren el 30 de
setembre 1 i 2 d’octubre.
No m’ho vaig pensar dos cops i m’hi vaig tirar de
cap. Finalment, 9 companys de la mateixa vegueria ens vam desplaçar fins al “Centre de Pleine
Nature Sud Canigó” on vam ser rebuts com a caps
d’estat, amb una magnífica comitiva encapçalada
pels alcaldes d’Arles (Arles-sur-Tech) i els Banys
d’Arles (Amélie-les-Bains); responsables de màrqueting, de premsa de l’agència de desenvolupament turística dels Pirineus Orientals, dels ideòlegs del Tour del Canigó, guies de muntanya, responsables de manteniment de camins i el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, en
representació del Govern de Catalunya a la Catalunya del Nord.
Acabades les presentacions ens van presentar un
audiovisual del que veuríem durant aquells 3
dies: camins, diferents espais naturals, fauna,
flora i tot acompanyat per unes breus explicacions de cadascun dels màxims organismes que
havien preparat aquell cap de setmana. Finalment, tot rematat amb un pica-pica de productes
de la terra i mostrant-nos les fantàstiques instal·lacions del mateix centre on poden pernoctar
tant excursionistes, com famílies, escoles, etc.
Ja al capvespre ens van acompanyar, en 4 x 4, a on
l’endemà començaríem el Tour, en el refugi de
St. Guillem, un edifici-refugi totalment nou, amb
menys d’un any des de la seva inauguració i reformat d’una antiga cabanya de bestiar on podem
trobar l’última tecnologia amb energies renovables, instal·lacions contraincendis, aigua calenta,
etc., i amb una capacitat per a 40 persones.
En aquest punt era a on passaríem la primera nit,
però abans vam poder gaudir d’un típic sopar de
refugi, amb caldo amb verdures i rostit de vedella
de la contrada, tot producte de km 0, ecològic i

natural. En aquest sopar ens acompanyaren gran
part de la comitiva que ens va rebre en el Centre
de Pleine Nature. La vetllada ens la van fer molt
amena i divertida i mentre degustàvem el sopar,
ells el compaginaven amb una cantada de
cançons catalanes; que curiós que fossin ells, els
catalans de la Catalunya del Nord, els que sabien
més cançons en català. L’entrega i l’emoció feien
venir pell de gallina, hi posaven el cor i alguns
d’ells fins i tot l’ànima. El fet ens explica que, com
més amenaçada està una llengua, els que se l’estimen, la promocionen i l’utilitzen, i a la mínima la
fan servir per a donar-la a conèixer a tothom. En
el nostre cas, per dir-nos: “Nosaltres també ens
estimem Catalunya, nosaltres també som catalans”, que bé que ens hi vam sentir!
Acabat el primer dia, amb unes previsions molt
més bones de les imaginades, ja que no ens
esperàvem tot allò que ens estaven oferint, ens
en vam anar a dormir. L’endemà, l’esmorzar que
ens havien preparat no tenia res a envejar al
sopar. Productes naturals, bios i ecològics formaven el nostre primer àpat, mentre els guardes ens
explicaven que aquell seria el tipus d’esmorzar
que oferirien a tots els excursionistes que pernoctessin al refugi St. Guillem. Feta la motxilla, en
Philippe, el guia de muntanya assignat per
aquells dos dies, ens ensenyà, en el mapa, la part
del Tour del Canigó que faríem durant la jornada.
Només de començar la cosa ja prometia. En Philippe, en un primer moment, ens va explicar les

El guia Philippe ensenyant-nos la ruta.

...en Philippe ens
va demostrar el
perquè mereix el
nom de guia de
muntanya, ja que
pregunta que li
fèiem pregunta
que sabia
respondre...

...els nostres
companys de la
Catalunya del Nord
han preparat,
per a tots els
excursionistes,
una gran ruta,...

destrosses que l’aiguat, el mateix que va afectarnos aquí l’any 1940, va fer en aquelles terres i la
recuperació humana que s’hi va portar a terme,
torrents assegurats amb petites preses, plantació
de vegetació autòctona... i en un moment, i a través d’una pista forestal, vam arribar al coll Baxo. A
partir d’aquí, vam deixar la pista per entrar, a través d’un camí molt agraït, en una fageda espectacular que ens portà fins al coll de serra de Vernet,
on vam poder gaudir de les magnífiques vistes i
on en Philippe ens va demostrar el perquè mereix
el nom de guia de muntanya, ja que pregunta que
li fèiem pregunta que sabia respondre, a més de
ser una persona amb una ment oberta, entregat,
atent i experimentat en tot tipus de terreny: Catalunya, Espanya, França, Europa de l’Est, Països
Àrabs tant del Nord d’Àfrica com d’Àsia, etc., i crec
que seria difícil trobar un guia millor i més polivalent, que conegués aquella ruta com ell la coneixia. Ens nomenava tots els cims que des d’allà
podíem veure: puig de Gallines, Muntanya Rase,
Collada Roques Blanques, Costabona, etc.
Represa la marxa, la següent parada va ser a la
Cabana dels Estables, on férem un mos i on en
Philippe ens explicà que en aquell punt deixaríem
el tram del Tour per agafar una drecera i enllaçarla al camí del Tour que passa pel pla Guillem i d’aquella manera ens permetria connectar, en una
sola jornada, amb el refugi de Marialles. Acabat
el mos, vam encarar la pujada a Nord fins al coll
de Bocacerç, punt d’inici del pla Guillem, on dinàrem el pícnic que ens havien preparat la família

LES DADES COMPLETES DEL TOUR DEL CANIGÓ
Jornades òptimes per a fer-lo: 5 dies + 1 per pujar al Canigó.
Total km i desnivells: 85,7 km, D +i - 4.404 m, desnivell acumulat 8.808 m
Trams òptims (refugi a Refugi):
Betera – St. Guillem (distància 17,3 km, temps 8 h 20, D+ 946 m, D- 1119 m)
St. Guillem – Les Conques (distància 21,3 km, temps 8 h, D+ 995 m, D- 723 m)
Les Conques – Marialles (distància 15,6 km, temps 5 h 30, D+ 816 m, D- 704 m)
Marialles – Cortalets (distància 15,5 km, temps 6 h 15, D+ 1076 m, D- 641 m)
Cortelets – Betera (distància 16 km, temps 5h, D+ 571m, D- 1217m)
Accessos: S’hi pot arribar en cotxe en tres dels cinc refugis (Xalet de les Conques, Cortalets, Betera) els altres dos, St. Guillem i Marialles, hi ha pàrquings
per a deixar els cotxes i amb una caminada de no més d’una hora s’arriba al
refugi a peu.
Més informació a www.montourducanigo.com

La marca del Tour del Canigó.

catalanofrancesa que es fan càrrec del Refugi de
St. Guillem. Amb la panxa plena, teníem via lliure
per anar al pla Guillem, sempre vigilats pel pic de
Set Homes. Aquest és una gran esplanada que,
fins fa pocs anys, el trànsit rodat encara hi podia
arribar i on podreu veure, encara ara, les marques de les rodes al terra, on la vegetació fa
esforços per recuperar el seu terreny. La caminada fins al Refugi lliure de pla Guillem va ser
suau, plana i molt assequible. A partir d’aquest
punt, baixada fins al Refugi Marialles, amb l’última parada a la collada de la Roquet. Al cap
d’una hora més de caminada, aparegué el rètol
de: “Refugi de Marialles”.
L’atenció en el refugi de Marialles va ser òptima,
amb un sopar fantàstic i l’endemà, amb un bon
esmorzar i amb el pícnic carregat a la motxilla, en
Philippe ens explicà que la ruta Marialles - Xalet
de les Conques era una jornada real del Tour del
Canigó, que el més raonable era fer-la al revés, i
que tenia una durada aproximada de 5 hores i
mitja amb una distància de 15,6 km. Havent mirat
la ruta en el mapa, vam començar la caminada de
l’última jornada tot pujant fins al pla Guillem pel
mateix camí que el dia anterior havíem baixat.
Just a dalt i des del refugi lliure del pla Guillem,
ens vam desviar agafant el camí sud-oest, direcció al Costabona. Aquí la boira ens començà a
acompanyar, primer de forma tímida, tot deixantnos veure la zona de Vallter, amb el pic de la Dona
i al fons el Bastiments i ja a partir de l’hora de
dinar i durant la resta de la tarda, la boira ens va
tapar les vistes i ja no ens va deixar veure res
més. Pels volts de les 3 de la tarda, el Refugi de
les Conques va aparèixer del no-res.
Ja en el Refugi de les Conques, tot parlant amb
els companys dels centres excursionistes que
formàvem el grup, Palamós, St. Hilari, Cornellà
del Terri i Lloret de Mar, vam estar d’acord que,
si allò era un tastet, que bé que estaria fer el
banquet sencer.
I us puc dir, a títol personal i havent viscut en pròpia pell aquesta circular al Canigó, que els nostres companys de la Catalunya del Nord han preparat, per a tots els excursionistes, una gran ruta,
una ruta amb nom propi: “EL TOUR DEL CANIGÓ”.
Sergi Plana i Plangumà
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El grup arribant al Refugi de les Conques.
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Fitxes de les sortides quart trimestre del 2016
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TORRE DE MURRIÀ (Aplec de Sant Quintí)

SANTUARI CASTELL DE FINESTRES

25 de setembre de 2016 – 44 participants
Horari efectiu: 3,27 h – Horari total: 4,41 h
Vocal: Jaume Bagó
Itinerari: Local Social de can Tista, la Coma,
collet de les Tres Creus, Masroig, torre de
Murrià, collet de Llosassos, serrat Llarg, coll de
Bas, can Famada i Local Social de can Tista.
Altura màx: 935 m
Altura mín: 480 m
Desnivell acumulat: 535 m
Quilòmetres: 10,540 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

9 d’octubre de 2016 – 31 participants
Horari efectiu: 5,15 h – Horari total: 6,30 h
Vocal: David Ortiz
Itinerari: Can Tià, estret de Gibraltar, collada del
Grau, Puigsallaça, Faig Rodó, santuari Castell de
Finestres, carretera de La Rovira, la Plana i can Tià.
Altura màx: 1.028 m — Altura mín: 690 m
Desnivell acumulat: 784 m
Quilòmetres: 17,372
Mitjana: 3,3 km/hora
Temps: bon temps

CASTELL D’ESTELA (AMER)

PARC NATURAL DE COLLSEROLA

30 d’octubre de 2016 – 33 participants
Horari efectiu: 3,09 h - Horari total: 5,05 h
Vocal: G.E. Emerenc Esquelles
Itinerari: Amer, el Mont, Variant VM-2, coll de les
Sorres, torre de Sant Silvestre, castell d’Estela,
collet de les Saleres velles, el Gallissà, Via Verda i
Amer.
Altura màx: 737 m – Altura mín: 191 m
Desnivell acumulat: 991 m
Quilòmetres: 12,320 – Mitjana: 3,9 km/h
Temps: bon temps

20 de novembre de 2016 – 22 participants
Horari efectiu: 4,25 h - Horari total: 7 h
Vocal: Gemma Duran
Itinerari: Av. de les C. Catalanes de St. Cugat del Vallès, hípica
de Can Caldés, camí de Can Caldés, torrent de Can Coll, mirador,
portell de Valldaure, turó de Valldaure, torre de vigilància forestal, turó del Mantall de Magarola, carrer d’Altea, ermita de Sant
Medir, camí de la Rabassada a Sant Medir, camí Can Jané, ermita
de Sant Adjutori, forn Ibèric, camí de Can Borrell, Pi d'en Xandri,
camí de Can Borrell, avinguda del Pla de Vinyet, carrer de Cèsar
Martinell, Celler Cooperatiu i Monestir de Sant Cugat del Vallès.
Altura màx: 430 m – Altura mín: 103 m
Desnivell acumulat: 435 m
Quilòmetres: 16 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps - Conjunta: CEO

EL MALLOL – Sant Nicolau

PUIG OU – PORTADA DEL PESSEBRE

6 de desembre de 2016 – 77 participants
Horari efectiu: 4,03 h - Horari total: 5,10 h
Vocal: Maria Nierga
Itinerari: Local Social de Can Tista, collet de les Tres
Creus, Feixella, el Pla, font del Tortonell, el Mallol,
Massegur, Sant Antoni de Puigpardines, plana de
Rubió i Local Social de can Tista.
Altura màx: 592 m
Altura mín: 465 m
Desnivell acumulat: 280 m
Quilòmetres: 15,740 – Mitjana: 3,9 km/h
Temps: bon temps

18 de desembre de 2016 – 38 participants
Horari efectiu: 3,35 h - Horari total: 5,23 h
Vocal: Joan i Josep
Itinerari: El pont del Pagès, l’Arbre de les Bales,
collet de l’Arbre Mort, Puig Ou, Camp del Pla, Portella de les Roques, font de Resclusanys, el
Triadú, Sant Andreu de Porreres i pont del Pagès.
Altura màx: 1.296 m – Altura mín: 625 m
Desnivell acumulat: 675 m
Quilòmetres: 9,813 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: bon temps

Socials
PREMIS CONSTÀNCIA
El 27 de gener del 2017 tindrà lloc el sopar de
lliurament dels premis de la constància 2016.
Excursionistes i acompanyants reserveu taula
trucant als telèfons 972690399 (Joan) i
972690397 (Jaume).

CALENDARI DE MARXES i CURSES
5 febrer

3a Cursa Run 4 càncer

Oncolliga

12 març

20a Excursió matinal

Montagut

19 març

37a Marxa popular de Bianya La Vall de Bianya

DIJOUS LLARDER

26 març

23a Marxa popular barri del Morrot Olot

Com cada any, se celebrarà el Dijous Llarder.
Reserveu taula trucant al telèfon 972 690 399.

2 abril

5a Romànic Extrem (Marató i Mitja Marató)
La Vall de Bianya-Hostalnou

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE DʼEN BAS

PUIGSACALM 132

El dia 11 de novembre, Anton Aubanell ens va fer, a can Tista, una classe magistral amb
el títol “Una passejada per l’origen del nostre sistema de mesures tot passant pel Puigsacalm”.
La xerrada, d’unes dues hores de durada, es va fer curta. L’Anton hi va posar tota la passió i entrega per explicar-nos el sistema utilitzat per a poder establir la mesura patró del
metre. La feina d’adaptació del Power Point al GECA, que va fer l’Anton, va sorprendre’ns
a tots. Fins i tot hi apareixia el full informatiu de l’última VertiKalm, elevant l’escala de
mesura en el lateral d’aquest.
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Socials
Dissabte 4 de febrer del 2017

ROGER SOLÉ “Les claus per entendre la meteorologia de muntanya”
A les 7 de la tarda, a l’auditori del Museu de CAN TRONA Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, el meteoròleg Roger Solé ens farà una ponència de meteorologia
amb el nom de “LES CLAUS PER ENTENDRE LA METEOROLOGIA DE MUNTANYA”
Els punts que es tractaran seran els següents:
• Introducció a la méteo de muntanya.
• Fenòmens atmosfèrics que es produeixen en sistemes
muntanyosos.

• Situacions sinòptiques adverses als Pirineus.
• Casos pràctics.
• Eines per diagnosticar el temps.
Com és la meteorologia als sistemes muntanyosos
com el Pirineu?
Quines adversitats podem trobar quan anem a fer senderisme?
Què és l'efecte venturi o l'òptim pluviomètric de mitja muntanya?
Per què plou més en zones altes que no pas a les valls?
Quines situacions sinòptiques són potencialment perilloses al Pirineu?

LA VEU DE LA VIOLA, de Salvador Vergés VIENA EDICIONS
El 2 de desembre passat, a Can Trincheria d’Olot, el nostre consoci Salvador Vergés Cubí, va presentar un nou
llibre que porta per títol, LA VEU DE LA VIOLA.

En la contraportada d’aquest llibre hi llegim; La veu de la viola és una història teixida a partir de fets reals
esdevinguts entre els anys vint i trenta del segle XX. El protagonista, l’Aniol, és el fill d’una de les minyones de la masia Montsalvatge, la casa pairal més gran i rica de Vallderroda. En perdre la mare el mateix dia
del seu naixament, l’orfe creix protegit per la padrina de la casa fins que, amb només sis anys, el deixen en
una de les masoveries perquè faci de vaquer. Allà, després de passar-se dos dies perdut a la muntanya, la
por quasi li roba la parla. Allunyat de la casa pairal i aïllat en el seu món solitari, descobreix el poder de la
música, per a la qual demostra una habilitat innata. Aquesta és una novel·la en què l’autor se centra en la
importància de les paraules no dites i de les que són sobreres per parlar de l’amor.
Jo hi afegeixo, que en aquest llibre hi trobareu un món i uns personatges coneguts. La veu de la viola,
és una novel·la molt ben escrita i mostra una gran maduresa narrativa del seu autor.
Pere Gelis

El passat 20 d'octubre de 2016 es va presentar a l'Auditori de Can Trona el
llibre LA VALL D'EN BAS de la Maria Assumpció Arnau i Joan Sala
Aquesta publicació es troba ubicada en el marc dels Quaderns de la Revista de Girona i dins la
línia temàtica de les monografies. Una publicació de caràcter divulgatiu, però amb una investigació i una redacció, una pulcritud i una perfecció envejables. Una fotografia d'alta resolució de
la Vall d'en Bas del segle XIX, del XX i amb bones pinzellades del XVIII. És una petita enciclopèdia de la Vall d'en Bas que recull tot el que vam ser.

VIVIM MUNTANYES / febrer 2017

CINEMA DE MUNTANYA

Dissabte 11 de febrer, Teatre Principal d’Olot
17 h - Sessió infantil / 19 h - Sessió per a tots els públics.
Projecció i xerrada de la “Pemba torna a Goli”, amb la
QSFTODJBEFMBQSPUBHPOJTUBJEFMEJSFDUPSEFMŒMN
La pel·lícula narra la peripècia d’una xerpa al cor de
l’Himàlaia, la Pemba, que fa nou anys que viu a Taradell. Ella
serà la protagonista d’un viatge de retorn, de retrobament
ƄOTBMTFVQPCMFOBUBM (PMJ
20.30 h - Sopar popular (venda anticipada de tiquets)
22 h - Projecció de dues pel·lícules guanyadores del
darrer Festival de Cinema de Torelló
Divendres 17 de febrer, Cines Olot
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19.30 h - Xerrada amb projecció
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22 h - Projecció de dues pel·lícules guanyadores del
darrer Festival de Cinema de Torelló
Activitats gratuïtes menys el sopar popular.
Més informació: www.vivimmuntanyes.cat

muntanya
gener
Dia 29:
Vallfogona (Puig Estela)

jovent

ITINERARI: Vallfogona, font del Orri. coll de la Creu,
coll de can Vilaseca, Puig Estela, coll de Canes, rec
Fosc, Mas Pinós, Casa dels Plans. Veïnat de cal Nei.
Ca l’Esperó, collet de can Manxa, l’Om, collet de cal
Frare, rectoria vella, Sant Julià i Vallfogona.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Quim Barcons i Francesc Bretcha
SORTIDA: 7.15 h. del matí del local social del GECA
7.30 hores del aparcament del Consum.
Telèfons: 609 943 888 i 677 318 530

febrer
Dia 19: Excursió a Montserrat
Excursió i pujada de la Flama de la Llengua Catalana
al monestir de Montserrat
Sortida amb autocar.
Mes informació al telèfon 972 690 399 o a la pàgina
web del GECA

Dia 26: Illa del Fluvià. SEGONA PART
ITINERARI: Voltans del riu Fluvià i Crespià
DURADA: De 4 a 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi Marcé i Pere Julià
SORTIDA: 7.15 h. del matí del local social del GECA
7.30 hores del aparcament del Consum.
Telèfon: 647 416 270 i 629 557 285

març
Dia 12: Vidrà
ITINERARI: Vidrà, Can Carrasquet, l’Arxer, Palau Gros,
Puig de Sant Jaume, coll de Cristòfol i Vidrà.
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Lola, Àngels i Joan
SORTIDA: 7.15 hores del matí del local social del GECA
Telèfon: 938 584 446 i 972 690 399

Dia 26: Travessa Cala Montgó – L’Estartit
ITINERARI: Cala Montgó, punta Ventosa, cala Ferriol,
cala Pedrosa i l’Estartit.
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS: Anna Canal
SORTIDA: amb autocar
6.45 hores del carrer Ample d’en Bas
7.00 hores del aparcament del Consum
Telèfon: 972 27 30 28 i 972 69 03 99
Dinar de restaurant. Cal apuntar-se.

abril
Dia 14: Santa Magdalena de Cambrils Divendres Sant
ITINERARI: Collada de Collfred, collet del Bosc, Santa
Magdalena de Cambrils, coll de Trabija, La Feixa del
Puig Ras, coll de la Creu d’Espinal, Santa Margarida
de Cabagés, el Pujol, pla de la Pedra Dreta, Fontcoberta, Font Martingala i collada de Collfred.
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Quim Barcons i Francesc Bretcha
SORTIDA : 8.00 hores del matí del camp de futbol de
Sant Privat d’en Bas.
Telèfon: 609 943 888 i 677 318 530
Sortida conjunta amb el CEO i el Grup Excursionista
de Llagostera.
En acabar la caminada hi haurà dinar. Cal apuntar-se.

muntanya
jovent
gener
Diumenge 29: Cova de Rocalladre
ITINERARI: St. Esteve d’en Bas, puig de St. Antoni,
Les Tres Creus, torre de Murrià, collet dels Llosassos, serrat de les Aulines, serrat Gros, cova de
Rocalladre, el Tossol, coll d’en Bas, pont de la Dou i
St. Esteve d’en Bas
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Laura Corominas, David Fernández i Quel
Bayona

febrer
Diumenge 19: Sta. Magdalena del Mont,
puig dels Llops i Puigsacalm
ITINERARI: pla d’en Xurri, camí dels Matxos, Sta. Magdalena, els Irissais, puig dels Llops, Puigsacalm i baixada pel camí de la VertiKalM
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 5 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent

març
Diumenge 26:
Serra Cavallera – Puig Estela
ITINERARI: font del Bac, refugi de Montserrat, coll de
Pal, puig Estela, estany del Tarter, coll de Pal, refugi de
Montserrat i font del Bac
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Laura Corominas, David Fernández i Quel
Bayona
És possible que modifiquem la ruta i així puguem
anar a tocar neu.

abril
Diumenge 30:
XIII Festa de la Mainada i del Jovent
ITINERARI: Cursa d’orientació a St. Privat
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
A les 2 del migdia, se celebrarà el dinar de festa en el
local de sota Can Tista (Teatre d’en Bas). En aquest
dinar, hi podrà assistir 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 2016.
Finalment, se n’entregarà una còpia a cadascun dels
assistents.

gener
Diumenge 29: Cova de Rocalladre
ITINERARI: St. Esteve d’en Bas, puig de St. Antoni,
Les Tres Creus, torre de Murrià, collet dels Llosassos, serrat de les Aulines, serrat Gros, cova de
Rocalladre, el Tossol, coll d’en Bas, pont de la Dou
i St. Esteve d’en Bas
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Xevi Juanola, Pere Terradas, Ester Mulí,
Laia Amat i Gorka del Corral

febrer
Diumenge 19:
Sta. Magdalena del Mont (Sortida
conjunta amb l’escola Verntallat)
ITINERARI: pla d’en Xurri, camí dels Matxos, Sta.
Magdalena, les Olletes, can Turó i pla d’en Xurri
SORTIDA: Escola Verntallat
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada

març
Diumenge 26: Serra Cavallera – Puig
Estela
ITINERARI: font del Bac, refugi de Montserrat, coll
de Pal, puig Estela, estany del Tarter, coll de Pal,
refugi de Montserrat i font del Bac
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Sergi Plana, Joan Rubió, Anna Riera,
Andrea González i Marta Bonamaison.
És possible que modifiquem la ruta i així puguem
anar a tocar neu.

abril
Diumenge 30:
XIII Festa de la Mainada i del Jovent
ITINERARI: Cursa d’orientació a St. Privat
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 8.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
A les 2 del migdia, se celebrarà el dinar de festa
en el local de sota Can Tista (Teatre d’en Bas). En
aquest dinar, hi podrà assistir 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 2016. Finalment, se n’entregarà
una còpia a cadascun dels assistents.

PUIGSACALM 132

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

PUIGSACALM 132

C/ La Via, s/n
17176 St. Esteve d’en Bas
LA GARROTXA
Telf. 972 691 012
lacuinadenmokes@gmail.com
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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 132

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 132

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

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 132

TALLER MECÀNIC

AnnaRodríguez
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FARMÀCIA

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

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

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

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

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 132

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
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E

E
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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 obt !
d’Ol

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. 657 42 55 74 • C. Ample, 41, 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)
prat@serrallers.net

PUIGSACALM 132

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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