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Amb el suport de:

Pessebre a Santa Bàrbara de Pruneres

Estem immersos en dies incerts i pendents de què pot passar, i ara no parlo del GECA, estem en moments de canvis
importants i profunds i no estic parlant de Catalunya. Formem part d’un temps clau, tant en el GECA com en la nova
república Catalana. En el primer, tots hi podeu tenir una
influència destacable, només heu de voler, en l’altre és
més complex perquè voler, avui, no és poder.
Aquest últim trimestre, i partint de l’últim «Pòrtic» del
PUIGSACALM, hem viscut o, millor dit, hem sobreviscut a moltes dates que passaran, sens dubte, a la història de Catalunya, dates per a recordar com el 3, 10, 16, 27 i 30 d’octubre amb l’aturada de país en rebuig els fets ocorreguts l’1
d'octubre, la declaració i suspensió unilateral d’independència, l’empresonament dels Jordis, presidents d’Òmnium i de l’ANC, i el 27 amb la declaració d’independència
de Catalunya per part del Parlament just el mateix dia que
l’estat veí dissolgué el nostre govern i parlament català i
convocà eleccions per al 21D i el 30 d’octubre, quan el Molt
Honorable Carles Puigdemont, president de Catalunya,
juntament amb quatre consellers més s’exilien a Brussel·les per evitar ser empresonats. Res té a envejar el mes
de novembre, amb la privació de llibertat del vicepresident
i set consellers el dia 2, i el 8 amb la vaga general en protestes pels empresonaments. A partir d’aquell moment,
les manifestacions en contra els #presospolítics s’ajuntaven unes amb les altres, juntament amb un treball frenètic
per a la data clau, 21D, 21D, 21D que retrunyia pertot arreu.
De cop i volta ens l’hem trobat al damunt i amb els resultats de majoria absoluta de les forces independentistes
ens ha donat una certa tranquil·litat.
No podem defallir, ni deixar-ho refredar, i crec que tenim el
dret i el deure de tots junts tirar-ho endavant. Què passarà
ara? Qui serà el president? Cap on va tot? El que tenim clar
és que en Menguis serà el vicepresident, no de Catalunya,
sinó del GECA, la resta està per acabar de perfilar.
Entrem en moments de transició per la configuració d’una
nova junta on fa molts dies que treballo i treballem perquè
esdevingui en un canvi generacional, ja que part de l’actual
junta s’aparta per deixar pas al nou relleu, però tots plegats tenim l’encàrrec de mantenir i conservar, però sobretot dinamitzar i innovar el llegat que tenim.
Per què dinamitzar i innovar? Us ho explico.
Aquest 2017 ha estat un any on hem crescut en nombre de
socis respecte a l’any passat, però hem continuat amb la
dinàmica de participació del 2016 i del 2015 en gairebé
totes les activitats, tant en excursions regulars com en els
grans esdeveniment que més sacsegen l’entitat. La pregunta que ens hem de fer és: per què els nous socis no participen en les activitats regulars?
Les tres seccions s’han mantingut tant en nombre d’excursions com de participants amb uns valors molt similars als
dels darrers anys, que no són gens dolents. La secció de
muntanya ha tingut una mitjana de 37 participants en cada
sortida, tot i que cal tenir en compte que hi ha hagut 5 d’elles amb menys de 25, i la secció de mainada, amb una mitjana de 14 participants. Cal tenir present que no tenim
dades de la secció de jovent, ja que aquests els ajuntem
amb la mainada per falta de monitoratge específic en escalada, alpinisme, etc. La pregunta que ens toca fer aquí és:
Com podem augmentar la participació en les seccions? La
de jovent sembla fàcil, però i la de muntanya i de mainada?
Les activitats més populars i per al gran públic, les dues

més importants, mantenen la participació, la XXVIII Lletissonada amb 1.238 caminaires i gairebé 400 corredors a la
III Cames de Ferro. Un canvi de tendència ha estat a la
VertiKalM, que per primera vegada ha superat la frontera
del centenar de participants i amb molt entusiasme i amb
un punt de sorpresa vam portar 127 corredors al cim del
Puigsacalm.
Per què no podem assolir una xifra de 1500 participants en
la Lletissonada com a un número normal, si sabem que
som capaços d’aguantar l’envestida, a més havent-hi arribat ja un cop? Com és que no traspassem la frontera de
420 corredors a la CdF? Potser ens pot ajudar a entendreho un fet i que crec que hi hauríem de posar atenció i és
que del 2016 al 2017 l’augment de participants en la VertiKalM ha estat d’un 40%. Què hi ha passat?
Penso que aquí es demostra que fer coses diferents i que
surten del normal crida l’atenció de la gent, i promou una
participació més alta, i penseu que la VertiKalM és tècnica
i dura perquè sí, però actualment arreu del territori hi ha
ofertes de marxes populars i curses a milers i entrem en un
moment de renovar-se o morir, i crec que per aquesta nova
legislatura hem d’agafar com a nostra una de les frases
més cèlebres d’Albert Einstein, el científic més important
del segle XX, que diu: “Si sempre fas el mateix, no esperis
resultats diferents”.
Reformar, modificar, eliminar i sobretot dinamitzar i innovar; ara, sempre mantenint l’essència de tot el que tenim,
ja que sense ella no tindria el nostre caràcter ni el valor afegit que li hem donat, no podem caure en la impersonalitat,
la fredor ni en la neutralitat i crec que aquestes són les
solucions a les meves preguntes, aquest ha de ser el camí
i la idea a seguir per la nova junta que, com suposo que
deduïu, jo hi seré, en ella, amb participació activa.
Ep! Però, compte, actualment els recursos humans estan
limitats, molt especialitzats i terriblement optimitzats, i és
aquí on hem d’actuar, és molt important augmentar la
massa participativa, per no carregar sempre els mateixos,
i això hem d’aconseguir-ho fer en la part col·laboracionista, en la del treball físic i voluntari. D’idees creatives en
tenim i moltes, però sempre quedem limitats per la falta de
personal a l’hora de portar-les a terme. Penseu que amb
més ajudants actius, més elements innovadors podem
introduir, més capacitat de cuidar el detall, més idees, més
sinergies entre grups i gent, més ganes de fer coses i de
retruc augmentarà el valor afegit de cada excursió, de cada
esdeveniment, de cada cursa.., la qual cosa provocarà un
retorn gairebé immediat a la participació de cada una de
les activitats i llavors només haurem d’esperar l’inevitable,
la gent cridarà a la gent.
Doncs heus aquí el quid de la qüestió, necessitem gent
nova, gent jove, gent gran, és igual l’edat, però els necessitem amb idees fresques, diferents, amb ganes de fer
coses noves. El que sí que no podem fer és prescindir de la
gent amb experiència, ja que són ells els que han de donar
estabilitat i evitar al màxim les patacades d’aquesta jovenalla o almenys fer que les hòsties siguin suaus.
Per acabar us deixo amb una reflexió també del senyor
Einstein:
“La ment és com un paracaigudes... Només funciona si
la tenim oberta”. Doncs, vinga, una empenta i cap a la
Junta 3.0!

Sergi Plana Planagumà
President en funcions del GECA
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Des del Puigsacalm estant...
Un parc per a tots

E

...Aquest es el Parc
que volem?, un
parc fet només per
a turistes, com un
parc temàtic...

Olot, el Pirineu, l’Alta Garrotxa, Batet i la Fageda, des d’un
mirador de la serra del Corb.

hagi milers de visitants que campen per on
volen, a peu o amb carruatges o en globus, i que
desestabilitzen cada dia, sí, cada dia de cada dia
de tot l’any, la fauna que hi habita?
No tinc, ni jo ni el GECA, res contra els caçadors,
ambdós compartim el mateix espai i sense conflictes, evidentment encara estic menys en contra de les activitats turístiques i comercials.
Actuar contra el que pretén una entitat com la
nostra, és simplement llençar pedres contra el
propi teulat.
No està bé això de marginar una activitat que
només es farà una vegada, no demanàvem permís per a fer-hi una marxa anual, només era travessar el Parc Natural durant unes hores del
matí. No està bé marginar les activitats que es
fan en el territori. Des del territori, hi ha entitats
que tenen un prestigi basat en la feina ben feta,
en la feina del respecte a la natura guanyada
durant molts anys, tants anys, que nosaltres ja
ens cuidàvem d’aquest territori fins i tot abans
que existís el parc.
En les converses, els vam assegurar que el GECA
els donava les màximes garanties de control i no
ens van voler escoltar.
No s'entén una prohibició d’aquesta mena, no hi
ha cap llei que prohibeixi passar pel parc anant
d'excursió.
Aquest és el parc que volem? Un parc fet només
per a turistes, com un parc temàtic gestionat per
una gent que es creuen imbuïts d’un poder verd
sense límit? Francament, si els del territori no
podem gaudir del nostre entorn, que es confitin
el parc.
Si nosaltres, que hem lluitat dècades i dècades
per la conservació d’aquest i de tot el territori
del país, hem de patir aquestes limitacions, que
es confitin el parc.
Si les persones que gestionen el parc són així
d’insensibles i prepotents, que es confitin el parc.
No volem privilegis, volem respecte i volem que
se'ns tracti igual que els milers de turistes que
trepitgen el parc.

Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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...em pregunto
com poden deixar
que a la zona hi
hagi caçadors, i
que al Parc hi hagi
milers de visitants
que campen per
on volen, a peu o
amb carruatges o
en globus...

l dia de Nadal, al matí, per pair el sopar del dia
abans, vaig anar caminant cap a la zona de Marbolenya i Rocalladre.
Per mi no era un dia qualsevol. Tres dies abans,
el dia 22, havia fet vuit mesos del greu accident
que vaig patir a la cara nord del Mont Blanc i
aquesta excursió era, pràcticament, la primera
que feia des de llavors, tot i que no és res de l’altre món. Anar i tornar des d’en Bas són uns 10
quilòmetres i 550 metres de desnivell, però per
mi era una fita prou important.
El camí de mas Roig i Marboleny està molt net i
ben fitat i en poc menys d’una hora vaig arribar a
l’enllaç del camí que ve de l’àrea recreativa de
Xenacs, des d’allà, i sense massa desnivell, amb
uns quaranta-cinc minuts més, arribes a la cova
de Rocalladre. De petit hi havia anat amb el pare
i amics seus d’excursió, llavors em va fer impressió que expliquessin que en aquesta cova hi cabia
tot un ramat de xais. La cova és gran, però, francament, o el ramat era molt petit o no sé pas com
s’ho devien fer per encabir-hi tot un ramat.
L’últim tram del camí transcorre per damunt la
serra del Corb i té diversos miradors de primer
ordre. Des d’allà hi ha una vista extraordinària
d’Olot, el Canigó, Batet, l’alta Garrotxa, la
Fageda d’en Jordà i els volcans que l’envolten.
Just aquí em van venir al cap les negociacions
que el GECA, a finals del 2016, va haver de fer
amb els responsables del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), com a
conseqüència de la nostra sol·licitud per passar
amb la LLETISSONADA del 2017, per dins dels
dominis del parc.
La majoria ja sabeu que no ens van donar permís
per passar-hi.
Vam fer unes quantes reunions. En alguna d’aquestes reunions, ens hi van acompanyar el senyor Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas, i la
senyora Núria Fité, llavors regidora de l’Ajuntament d’Olot, ambdós socis del GECA.
Nosaltres vam anar a demanar permís i lògicament buscàvem el diàleg i l’entesa. Ells ens van
marejar i cansar.
Ens deien: «Heu de mirar de no sobrepassar tal
alçada», a la següent reunió, quan havíem solucionat el tema de l’alçada, ens qüestionaven el
pas per tal indret; ho solucionàvem, llavors ens
posaven una altra condició i així successivament
fins que va arribar un moment que ens van suggerir, de forma quasi còmica i ridiculitzant, que
el millor que podíem fer era una marxa pel carril
bici d’en Bas fins al parc de Pedra Tosca.
Sí, ens van acollonar així. Quins personatges,
oi?
L’excusa era que a la zona hi havia aus nidificant. No entrarem en aquesta discussió, però, si
això és així, em pregunto: ¿Com poden deixar
que a la zona hi hagi caçadors, i que al parc hi
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La fonda Mulleras de Sant Privat

U
...El nom de la
coneguda fonda i
restaurant troba el
seu origen a la
Pinya...

n cop passat el local social de Sant Privat, i
el pont que ajuda a travessar el riu Gurn, a
mà dreta, hi trobem la fonda i el restaurant
de Can Mulleras, ara ja tancat. Antany, fou
un dels epicentres culinaris, i turístics
–quan el turisme era quelcom ben diferent
de l’actual– més destacats de la comarca
de la Garrotxa. Es troba situat a les faldilles
del salt del Sallent i de les muntanyes de la
Vall d’en Bas, protegit per la natura i l’aigua. No és d’estranyar, doncs, que aquest
fos un punt de pelegrinatge per a famílies
que buscaven tranquil·litat i esbarjo i pintors especialistes en paisatgisme.

El nom de la coneguda fonda i restaurant
troba el seu origen a la Pinya, la casa de les
Mulleres. En aquesta, hi nasqué el senyor
Josep Berga i Ferrés, que fou qui inicià el
negoci. En Josep juntament amb la seva
dona, les seves dues filles i la seva mare
van marxar de la Pinya per anar a Sant
Privat. Primer s’ubicaren a can Callís, on
van regentar una botiga familiar i on actualment hi ha el negoci familiar d’embotits
Gori.
Un cop van marxar de can Callís es van traslladar a un nou edifici. Aquest ja estava ubicat en el mateix emplaçament on hi ha l’ac-
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...Primer
s’ubicaren a can
Callís –a la plaça
Major–, que ja era
un hostal.
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En Josep Berga Ferrés (fundador de can Mulleras), amb les seves dues filles, la seva dona, i una cosina seva davant del
seu primer cotxe.

...El projecte
familiar començà
essent una petita
fonda...

Els dos autocars de can Mulleras. Amb en Josep Puigvert, una de les seves filles, el seu marit i treballadores de la fonda.

tual can Mulleras. Amb l’arribada de la
família, li posaren el nom de can Mulleras,
però no adquiriren l’edifici en propietat fins
al cap d’uns anys.
El projecte familiar començà essent una
petita fonda. La gent del poble hi solia anar
els diumenges a la tarda a berenar i a jugar
a cartes. A més, també hi havia una petita
botiga on es podien trobar alguns productes de primera necessitat.
L’any 1940, amb l’aiguat, l’hostal de can
Fiol, situat a Sant Privat, va desaparèixer.
Abans de la riuada era l'hostal més gran de
tota la zona. A partir d’aquest moment, el

projecte familiar de can Mulleras cresqué, i
es diversificà. La botiga es feu més gran i
començaren a vendre carn, espardenyes,
agulles de cosir i tabac, entre altres.
Amb la diversificació del negoci, al cap
d’un temps, aparegué el taxi. Solia treballar de valent els dilluns, per a portar gent
de Sant Privat al mercat d’Olot, però
estava actiu tota la setmana. Més endavant van comprar un autocar i continuaren
portant gent, especialment, de Sant Privat
i Joanetes, al mercat d’Olot. Es va acabar
fent una línia diària de Sant Privat a Olot.
Es feia un viatge al matí i un al vespre. Por-
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...Més endavant
van comprar un
autocar i
continuaren
portant gent,
especialment, de
Sant Privat i
Joanetes, al mercat
d’Olot...
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La fonda Mulleras de Sant Privat

...La fonda
constava de 17
habitacions. Hi
anaven moltes
famílies a passar
les vacances, ...
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...Una de les dues
filles d’en Josep
Berga fou qui
continuà el negoci
de can Mulleras...
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Els autocars que feien la línia de Sant Privat a Olot.

taven treballadors i estudiants. Van acabar
tenint dos autocars SABAS de 25 places
que van comprar nous per un milió de pessetes. Els van amortitzar ben just i els van
acabar venent a l’Olivet per 75.000 pessetes cada un.
Més endavant van començar amb les habitacions i posteriorment amb el restaurant.
La fonda constava de 17 habitacions. Hi
anaven moltes famílies a passar les vacances, fins i tot alguns personatges coneguts
com en Xesco Boix, en Max Cahner (conse-

Treballadors de can Mulleras el dia d’un casament.

ller de Cultura de la Generalitat als anys
80), i molts pintors de paisatgisme, com en
Vilarrufat...
Una de les dues filles d’en Josep Berga fou
qui continuà el negoci de can Mulleras, juntament amb el seu marit. Van tenir dos fills,
en Josep i en Xavier Puigvert que, juntament amb les seves esposes, també van
continuar amb la fonda i el restaurant fins
que es va tancar. Els fills dels dos germans
no van continuar amb el negoci. Les dues
famílies han viscut sempre a can Mulleras.

...El restaurant
obria cada dia
migdia i vespre.
Quan hi havia més
gent era sobretot
el divendres i el
dissabte al
vespre...

Vista aèria de Can Mulleras enmig de l’illa de cases on encara hi ha a l’esquerra el Restaurant Carmelita.

En el restaurant de can Mulleras, en Xavier
era el cuiner, i en Josep feia els plats freds:
amanides i postres, i les seves dones estaven al menjador. A la cuina, també hi havia
un ajudant de cuina i una dona que rentava
els plats. Els caps de setmana s’emplenava
més i agafaven més gent. El restaurant
obria cada dia migdia i vespre. Quan hi
havia més clients era sobretot el divendres
i el dissabte al vespre. Hi havia tres menjadors. Si els omplien tots, hi cabien unes
200 persones. Però com a màxim n’havien
tingut 130 o 140. Mai no tenien els tres
menjadors oberts. La cuina era també molt
gran.
A en Josep, li agradava voltar restaurants i
així agafava idees per a plats. Havia anat
als Tinars de Llagostera, a l’Hotel Empordà,
a l’Hispània...
Van començar per fer cuina tradicional
(arròs, canelons, pollastre, vedella amb
bolets, amanides i entremesos) per més
endavant començar a fer cuina més
moderna (magrets, foies, amanida amb verdures al dente i formatge de cabra, melós
de vedella, peus de porc...). De postres
feien sobretot mousses i gelats, que se’ls
feien ells. El de més èxit era el de iogurt
amb gerds.
L'amanida clàssica d'en Josep al qual li
agradava molt preparar amanides portava
enciam, escarola, ou dur, anxova de l’Escala, alvocat, espàrrecs i ceba aixafada a
cop de puny.

En Josep a l’entrada de la Fonda ja tancada.

Recorda que els últims estiuejants que van
passar per la fonda eren uns danesos. La
fonda va començar a quedar antiquada, no
hi havia banys a les habitacions... i quan
van marxar els danesos, van tancar la
fonda. El restaurant va continuar uns anys
més fins que va tancar, el juny del 2010. En
Josep es va jubilar, i el seu germà, en
Xavier, va obrir un negoci de plats cuinats a
Olot.
Xevi Collell i Laia Martí
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...els últims
estiuejants que
van passar per la
fonda eren uns
danesos.
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El personatge: EN PERE DE COLL DE BAS
En Pere Pagès i Vila va néixer a Sant Aniol de Finestres,
al Grau, el 29 de setembre del 1937. Era el mitjà de tres
germans. Al cap de pocs anys, quan en tenia cinc o sis,
juntament amb els pares i germans anaren a viure al
Clascà, també a Sant Aniol de Finestres.

...Jo, de petit, no
anava a escola.
Quan vaig tenir 13
o 14 anys anava a
conferència, un
parell d’hores
cada matí...

Parli’ns de la seva infància a Sant Aniol de
Finestres
Jo, de petit, no anava a escola. Quan vaig
tenir 13 o 14 anys anava a conferència, un
parell d’hores cada matí, a Santa Pau. Hi
estava una hora llarga per arribar-hi…Va
ser llavors que vaig aprendre a llegir.
A què dedicava la resta d’hores del dia?
A cuidar el bestiar. Teníem vaques, ovelles
i cabres. Pasturaven al terreny, al voltant
de la casa, al Clascà. A l’hivern, les ovelles
les baixàvem a Sant Aniol (el Clascà era a
dalt de la muntanya) i pasturaven allà
durant tres mesos.
Quin poble de referència teníeu des del
Clascà?
Per segons què, havíem d’anar a Santa
Pau i, per segons què, a Sant Aniol: a doctrina, anàvem a Sant Aniol. La meva germana i jo vam fer la comunió a Finestres.
Però per l’Ajuntament i l’escola, havíem

PUIGSACALM 136

...l’any 1957, que
vam anar a viure a
Coll de Bas. Fins
llavors vaig estar
treballant els
camps i amb el
bestiar...
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En Pere amb el seu germà i els seus pares al Clascà.

d’anar a Santa Pau. A comprar, anàvem a
Santa Pau.
Fins quan van viure a Sant Aniol de Finestres?
Fins que jo vaig tenir uns vint anys, l’any
1957, que vam anar a viure a Coll de Bas.
Fins llavors vaig estar treballant els camps
i amb el bestiar. El meu germà portava un
camió de la llet i la meva germana ja feia
anys que havia anat a viure a en Bas, a can
Climent, amb uns tiets. Abans d’anar a
Coll de Bas, però, vaig anar a fer la mili,
llavors vaig tornar al Clascà i al cap de poc
ja vam anar a Coll de Bas.
Quins records en té, de la mili?
Vaig fer la mili a Lleida, hi vaig estar setze
mesos, i dos o tres mesos a Bellver. En tinc
bons records. Vaig venir de permís
almenys tres vegades. Una vegada em van
donar un permís de dos mesos, i les altres
dues vegades em van donar permisos de
quinze dies.

dava de cinc quilòmetres de la carretera,
des de Coll de Bas fins a Sant Miquel.
Recordo també un altre peó, el de la
caseta pujant a la Salut, era en Savalls i es
cuidava d’aquella zona de la carretera.

En Pere i la seva família el dia del casament del seu germà
petit a Coll de Bas.

Un cop a Coll de Bas a què es va dedicar?
La casa era d’un metge de Barcelona i els
meus pares i jo fèiem de masovers. Jo arreglava la terra i cuidava el bestiar. Allà
només teníem vaques. Hi vam viure fins a
l’any 1984.

...Amb la Teisa
anàvem a Olot a
comprar, i també a
vendre al mercat:
ous, fruita, verdura
de l’hort,
pollastres…

Com es desplaçaven?
No teníem cotxe. Anàvem amb tren i quan
el van treure, agafàvem la Teisa, que
parava a dalt, a Coll de Bas. Allà hi havia
una caseta del peó de la carretera, hi
havia un peó que es deia Miquel, i es cui-

La casa de Coll de Bas a l’època que hi vivia en Pere.

Amb la Teisa anàvem a Olot a comprar, i
també a vendre al mercat: ous, fruita, verdura de l’hort, pollastres… Jo tenia una
parada els dissabtes al rengle, davant de
la plaça coberta, que és tal com anomenàvem la plaça Mercat. I els dilluns posava
una parada al mercat d’Olot. De vegades
hi anàvem la meva mare i jo, i de vegades
jo tot sol.
Va passar una mala experiència a Coll de
Bas… ens ho pot explicar?
Van entrar uns lladres a robar al vespre,
era entremig de clar i fosc. Vaig sentir els
gossos que cridaven i vaig sortir. Em van
fotre una hòstia al clatell i vaig quedar
estabornit. Em van arrossegar fins al galliner, em van estacar i al mateix temps em
picaven. El pare i la mare eren a dins de
casa amb la porta tancada i de moment no
s’adonaven de res. El pare va sentir que
esbotzaven la porta i va començar a tirar
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...No teníem cotxe.
Anàvem amb tren
i quan el van
treure,
agafàvem la
Teisa...
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El personatge: EN PERE DE COLL DE BAS

...després de
disset anys de
tenir el carnet de
cotxe, em vaig
comprar un Citroën
furgoneta...
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...Durant molts
anys em dedicava
a anar a buscar
herbes medicinals
al bosc i les
portava al mercat
a vendre...
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La casa de Coll de Bas en l’actualitat.

trets amb l’escopeta i llavors els lladres
van marxar ràpidament en sentir els trets.
El pare va saltar per la finestra i va anar
cap al Teix. Jo no podia cridar gaire perquè
m’havien omplert la boca de gallinassa
precisament perquè no cridés. Un cop el
pare va ser al Teix, en Teix el va portar fins
a la caserna de la Guàrdia Civil. Després
van venir a Coll de Bas i em van trobar. En
arribar a coll de Bas, els guàrdies civils
van tirar un tret, però la mare no els volia
obrir perquè no sabia qui eren. Ells mateixos em van portar a l’Hospital i van trucar
a can Climent, on hi havia la meva germana. A l’hospital em van fer 13 o 14
punts: a darrere el clatell i a sota la boca,
i vaig estar-m’hi dotze dies. Després ja no
vam tornar més a Coll de Bas. Vam anar
quatre o cinc mesos a can Climent amb la
meva germana. Llavors vam llogar el Molí
dels Torrons i vam viure-hi set anys.

Vostè és un gran aficionat a les herbes
remeieres. Parli’ns-en.
Durant molts anys em dedicava a anar a
buscar herbes medicinals al bosc i les portava al mercat a vendre. M’agradava molt i
en venia moltes. Jo tot sol, de mica en
mica, les vaig anar coneixent.
I segur que ens sap explicar perquè serveix cadascuna de les herbes que collia…
Sí, i tant! La farigola és desinfectant, la
marialluïsa va bé per l’estómac, de camamilla hi ha la dolça i la de muntanya, que
van bé per l’estómac, igual que el poniol.
L’herba de sant Antoni, que en venia
molta, va molt bé per les llagues a l’estómac. Llavors hi ha l’herba prima, que ser-

I llavors continuaven anant a Coll de Bas?
Sí, ja que encara hi teníem les terres, però
les vaques les teníem ja el molí. Llavors,
després de disset anys de tenir el carnet
de cotxe, em vaig comprar un Citroën furgoneta. Després de la furgoneta vaig tenir
un 4F.
I després del Molí on van anar a viure?
Vam anar a una casa del carrer Puigsacalm, el pare i jo. La mare havia mort quan
vivíem al Molí. Ara visc a can Climent amb
la meva germana, i passo estones a la
casa del carrer Puigsacalm.
En Pere a l’era de la casa de Coll de Bas.

...venia pinsans,
pardals, merles,
tords i tudons. De
fet, jo soc un ocell
de bosc…

En Pere amb el seu pare a la casa del carrer Puigsacalm.

veix per orinar, igual que el llorer, que
també es fa servir per beneir en el dia del
ram i per cuinar! I el cabell de blat de moro
serveix també per orinar. També hi ha la
flor blava, que va bé per a les inflamacions, i el mill de sol, per a les pedres dels
ronyons. La flor de saüc va molt bé per al
mal de cap i l’eucaliptus, per al refredat.
L’àrnica la venia per al dolor, i la carbassina també, que s’ha de fer bullir amb
vinagre. Les sideretes s’han de posar amb
vi blanc i tenir-ho tres setmanes en un lloc
fosc. També van bé per al dolor. També hi
ha la cua de cavall, que va molt bé per a la
circulació, la flor d’arç va bé per al cor i per
a la pressió, i l’herba ronyonera, per al mal
de ronyons. L’ordella va bé per a la circulació i l’orella d’os per a la tos. La flor de

tell, per als refredats i l’olivera, per a la
pressió. Hi ha també les ortigues, que van
bé per a la pressió.
A part de les herbes, també venia fesols
de la perona i bledes, moltes bledes! Em
deien l’amo de les bledes. Ara fa quatre o
cinc anys que ho vaig deixar.
I a part de les plantes també es dedicava a
caçar i vendre ocells…
Sí, venia pinsans, pardals, merles, tords i
tudons. De fet, jo soc un ocell de bosc…
Alguna curiositat per explicar, sobre els
anys que anava a mercat a vendre?
A les sis del matí jo ja marxava d’en Bas
per anar al mercat, i ningú em robava el
lloc perquè era el primer d’arribar!
Laia Martí

RECOMANI’NS
Un color: el marró
Una cançó: les d’en Manolo Escobar
Una pel·lícula: qualsevol d’en Paco Martínez Soria
Un programa de televisió: el 3/24
Un moment inoblidable: quan anava a mercat a Olot
Un lloc per viure: a prop del bosc.

En Pere assegut al pou al costat de l’era.
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...venia fesols de
la perona i bledes,
moltes bledes!
Em deien l’amo
de les bledes...
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EL veïnat de Bigorra dels Hostalets

Una panoràmica que va del veïnat de Bigorra al poble dels Hostalets amb el fons del massís de Santa Magdalena-Puigsacalm i el Pirineu oriental amb el Canigó
a la part final.

Un nom que provoca curiositat

F
...Bigorra és un
nom que prové
d’un poble
Aquitani preromà,
segurament
protobasc...
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Després de parlar
amb la gent de la
contrada, quedava
clar que ningú
coneixia l’origen
del nom del
veïnat.
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a temps que hi dono voltes. Aquest nom,
que correspon a un antic comtat de la Gascunya, el comtat de Bigorra, què hi fa als
Hostalets?
La Bigorra, coneguda ja amb aquest nom
en temps de Carlemany, és una regió del
nord dels Pirineus. La seva principal elevació és el conegudíssim Vinhamala de
3.298 m (Vignemale en francès) i com a
principals ciutats té Tarbes, Banheres de
Bigòrre, i Lorda (Lourdes en francès).
Segons la Wiquipèdia, Bigorra és un nom
que prové d’un poble Aquitani preromà,
segurament protobasc, tal com passa a
moltes zones dels Pirineus per la colonització dels antics pastors nòmades bascos.
Aquest poble indígena es deia Bigerri o
Bigerrons i vol dir alguna cosa així com
dues vegades fort.
D’acord, molt bonica i romàntica, l’explicació, però, com és que al sud dels Pirineus hi
ha un barri d’un petit poble que es diu
Bigorra?
El barri o veïnat de Bigorra és un conjunt de
cases que hi ha a l’oest del poble dels Hostalets.
Cal aclarir que segurament és més antic el
mateix veïnat de Bigorra, que el poble dels
Hostalets, recordem que el petit nucli urbà
d’aquest singular poble garrotxí, neix a
finals del segle XVII, com a conseqüència
del trànsit que hi ha al camí ral de Vic a
Olot.
Abans, totes les cases i els veïnats pertanyien al municipi i parròquia de Sant Esteve
d’en Bas (antigament Sant Esteve d’Oculo).

És fàcil deixar anar el pensament i buscar
una explicació lògica en la coneguda vinguda de ciutadans gascons, occitans i francesos en les successives onades migratòries provocades per les conteses religioses
durant els segles XVI i XVII de la veïna
França.
Com que de cognoms d’origen occità a la
zona, no ens en falten, aquesta és una teoria que es podria tenir en compte, però, evidentment, ha de ser un estudiós amb cara i
ulls, qui hi posi llum.
Amb la Dolors Planella, que ara viu a la
Torre de la Clapera, a tocar d’aquest veïnat,
vam intentar esbrinar per vies orals si
podíem saber alguna cosa de l’origen d’un
topònim tan singular, no ens en vam sortir,
però sí que ella va fer un gran treball de
recerca i recopilació d’una breu història
dels veïnats dels Hostalets.
En un pròxim número de PUIGSACALM publicarem un breu recull històric dels veïnats i
masos dels Hostalets.
Després de parlar amb la gent de la contrada, quedava clar que ningú coneixia l’origen del nom del veïnat. Tampoc estava
clar quins eren els seus límits.
Consultant el Registre d’empadronaments
de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, es pot
veure que en els certificats de l’any 1950, ja
no s’esmenten els veïnats per identificar la
situació de les masies. A partir d’aquest
any, ja consten separades en dos grups,
dreta del Fluvià i esquerra del Fluvià, sempre en el sentit de les aigües.
Però actualment, les persones més grans

...Un altre mas
important fou can
Turon. Aquesta
casa va ser
habitada per una
nissaga de
batlles...

Anem definitivament als veïnats
No sabem d’on prové el nom de Bigorra,
però tampoc sabem des de quan es va
començar a fer servir aquesta denominació.
El que sí que hem esbrinat és que entre els
segles XVI i XVII, al sud i oest de la parròquia i municipi de Sant Esteve d’en Bas,
existien dos veïnats amb noms que avui no
existeixen.

Els Hostalets amb el campanar d’espadanya.

El veïnat de Monells, que correspondria a
la zona que avui coneixem com a Racó del
Grau, i a un altre veïnat, a l’oest, que s’anomenava de Q uatrec ases o del Vilar,
aquest correspondria als veïnats que avui
coneixem com de la Clapera, Bigorra i el
Mercadal.
De Monells, que donava nom a la contrada,
només s’han trobat referències d’un propietari anomenat Arnau de Monells, en un
document de l’any 1419.
Per tant, no sabem si era el nom d’una
masia, o d’un propietari o senyor, o potser
un nom de lloc.
Per contra, de l’important mas Carbonell,
també situat al lloc de Monells, no hem
sabut trobar referències a l’edat mitjana,
perquè era inexistent a la parròquia de
Sant Esteve d’en Bas, en canvi, mossèn
Joan Pagès diu que sí que existia a la parròquia de Sant Pere de Falgars.
Podria ser que el Carbonell hagués sigut
abans el mas Monells.
De Qu atreca ses o ell Vila r, tampoc en
sabem l’origen, coneixem, però, que la
casa més important era la d’Espasens que,
com el seu nom indica, devia ser governada
per un cavaller expert en l’ús d’armes de
tall. Un altre mas important fou can Turon.
Aquesta casa va ser habitada per una nissaga de batlles durant més de dos-cents
anys, hi són documentats des del 1356 fins
al 1595.
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...Els veïnats
tenien noms per
raons lògiques
d’identificació de
conreus, masies,
habitants i
serveis...

encara recorden la divisió històrica i lògica
dels veïnats.
Els veïnats tenien noms per raons lògiques
d’identificació de conreus, masies, habitants i serveis. Un exemple recordat és el
Salpàs. Aquest servei religiós, que sempre
anava marcat per un rigorós ordre per veïnats, començava pel veïnat de Vilallonga, a
l’extrem est de la parròquia, i acabava al
veïnat de l’Estanyol, al nord de tota l’antiga
parròquia de Sant Esteve.
Recordem que els Hostalets no esdevé
parròquia fins a l’any 1877 en què es construeix una modesta esglesiola amb campanar d’espadanya.
Llavors el poble té 48 edificis amb 217 habitants, i aquella petita aglomeració humana,
situada a 2,5 km de l’església parroquial de
Sant Esteve d’en Bas, bé mereixia una nova
església en la qual poguessin complir els
deures religiosos, no sols els habitants
d’aquell veïnat, sinó també els fidels de
l’extrem sud de la parròquia.
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EL veïnat de Bigorra dels Hostalets

...Els veïnats del
racó del Grau i el
de la Clapera
tenen un origen
clar...
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...les masies fossin
quasi totes de
diferent color i
això propiciés que
el veïnat agafés un
to bigorrat...
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La Torre de la Clapera amb els cingles de Falgars al darrera.

Masos existents en l’actualitat
A l’oest del poble dels Hostalets, veïnat de
Bigorra: mas Turon, mas Martins, els Vinyets, mas Reixac, molí de Reixac, mas cal
Teixidor, mas Espasens, mas el Perer, molí
del Perer, mas can Patllari, mas can Vidal,
mas can Benet, mas Ordeix, mas la Triasa
(també anomenat cal Belga), can Mercè i la
Cabanya. A prop d’aquí, però fora del veïnat, també hi ha can Benet i can Vidal.
Seguint cap al sud-oest, trobem el veïnat
de la Clapera: mas la Casica, mas la Clapera, el molí de la Clapera, torre de la Clapera (acabada de contruir aproximadament
el 1882-1883), mas els Terrers, Rocafeliu
(r), mas can Borbosa, mas Corades, can
Sala i mas Fluvià.
I al sud del poble, hi ha el veïnat del racó
del Grau. Aquí trobem cases que estan a la
part esquerra i altres a la part dreta del Fluvià; a l’esquerra del Fluvià: mas les Comes,
mas la Llobatera, el molí de la Llobatera (r),
mas els Bertrans, mas la Cirera, el molí de
la Cirera (r), mas les Canameres, cal Sant
Pare, can Pinyana i mas els Aulets.
A la dreta del Fluvià: el serrat de la Boada,
mas la Boada, mas el Carbonell, el molí nou
del Carbonell, el faló del Carbonell, mas
Ciurana, mas el Molí Vell del Carbonell, mas
l’Albert (o Aubert), el molí de l’Aubert, l’ermita de Sant Simplici, mas Tarrús, el casot
de Tarrús (r), mas el Ventós (r), mas les
Mates, i una casa actual, can Font.

Els noms dels veïnats del racó del Grau i el
de la Clapera tenen un origen clar, però no el
de Bigorra, i no n’hem pogut trobar l’origen.
També ens han dit que antigament hi havia
hagut persones amb el cognom Bigorra, tot
i que no en tenim cap testimoni documental. Aquesta podria ser una pista per esbrinar d’on ve el nom.
Per acabar, també volem esmentar un
comentari que de manera col·loquial ens
han fet algunes persones.
Relacionen el nom de Bigorra amb bigorrat.
Bigorrat com a definició de carregat de color.
És cert que, en la parla popular, el terme
bigorrat, de vegades, s’ha fet servir per definir una cosa carregada o extremada de color.
L’explicació vindria donada perquè es veu
que, en una època concreta a les cases del
veïnat, es feien obres d’ampliacions per
donar-hi més espai i aquestes obres ja no
es feien amb pedra, sinó amb obra ceràmica i en algunes cases se li donava l’acabat arrebossat i pintat.
Llavors això va propiciar que les masies fossin quasi totes de diferent color i això propiciés que el veïnat agafés un to bigorrat.
Mas Espasens era de color rosat, mas Reixach, de color vermell; mas cal Teixidor, de
color groc; mas el Perer, ni tan sols acabat
arrebossat, acabat amb obra ceràmica i el
molí del Perer, acabat arrebossat.
Dolors Planella
Pere Gelis

Pessebre del GECA 2017
SECCIÓ MUNTANYA

D
...El ritual
consisteix en que
algun voluntari
participant, que
domina la paleta,
aferra el pessebre
en el lloc escollit...

...en Menguis ha
acollit més en
aquest pessebre
que no pas el
govern espanyol
en refugiats...

esprés de 32 nadals seguits, una vegada
més, el GECA puja el pessebre en algun cim
de la Garrotxa. Aquesta vegada (24-122017) el lloc escollit va ser l’Oratori de
Santa Bàrbara de Pruneres:
Amb 82 participants, seguint l’itinerari
d’Oix, Pont Romànic, torrent d’Aigua Vella,
Mas Aigua Vella, Coll de Palomeres, Can
Juandillo, Santa Bàrbara de Pruneres, Pla
d’en Pei i Oix. Total uns 8 km en 2 hores i 58
min., l’alçada era de 723 m. i el desnivell de
380m i el bon temps ens va acompanyar.
El ritual consisteix en el fet que algun
voluntari participant, que domina la paleta,
aferra el pessebre en el lloc escollit de la
muntanya. Després d’aferrar-lo i cantar les
cançons nadalenques, es nomena el nou
artista que normalment tindrà dos o tres
anys per pensar-se la propera obra. Allà hi
roman des del diumenge abans de Nadal
fins als volts de la Candelera. Cal remarcar
que, fins avui, mai cap pessebre ha patit el
mínim acte de vandalisme ni cap llop s’ha
cruspit un sol xai. Des del primer fins a l’últim pessebre es guarden intactes al local
del GECA.
Aquesta vegada, l’artista escollit va ser el
nostre vicepresident incombustible, en
Joan Pujolriu, conegut per tothom com a
Menguis. Seguint el procés, tal com em va
explicar ell mateix, va donar-hi tota mena
de voltes sobretot per escollir la fusta que
més aguantaria les inclemències del temps
sense que s’esberlés. Va exposar, a sol i

serena, rodanxes d’arbres diferents i finalment la fusta que va donar millor resultat
va ser el teix. Malgrat tot, després de buidar-lo amb xerrac, escarpes i gúbies, per
donar-li la forma de cassola, es va esquerdar de tal manera que ni la millor cola el
podia tornar a afegir. Finalment, com a
paleta que és de professió, va emprar l’art
que més coneix: unir-lo amb ciment. Una
solució impecable gràcies a la qual, després del vernís, ningú ha pogut saber on
era la seva falla.
La família pessebrística que forma el conjunt de les imatges té una història que
només en Menguis podia haver aconseguit:
ni la verge s’estava a casa del fuster, ni el
nen a prop de la mare i encara menys la
mula i el bou. Que se sàpiga, no hi ha hagut
cap mena de relació entre ells. Tots han
estat modelats d’argiles i mans diferents.
La pobra Maria va ser trobada a sota d’una
teula de la cabanya del Mangué; en Josep,
darrere d’un armari del local del GECA i el
nen va ser cedit per una veïna que havia tingut bessonada. El bou, provinent de la raça
Frisona, estava tan pelat i atrotinat que,
després d’apedaçar-lo i pintar-lo, ara sembla Angus o Llemosí. Malgrat que parlem
de figures de fang, en Menguis ha acollit
més en aquest pessebre que no pas el
govern espanyol en refugiats de carn i
ossos que pateixen les brutalitats de la
guerra i de la fam.
Salvador Vergés
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Tota la colla a Santa Bàrbara de Pruneres
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El Pessebre Vivent de Joanetes
Benvingut visitant,
El Pessebre que veureu, us aviso que us farà viatjar en el
temps i aprendreu oficis antics.
Sense adonar-vos-en formareu part de l’entorn, us retrobareu
amb antics amics, però sobretot el que notareu, d’aquest
petit poble de Joanetes, és la seva màgia.
Res és fruit de l’atzar, cada detall és pensat i treballat.
És un pessebre que compta amb tot el seu jovent, jovent que
un dia va ser infant i que assegut o feinejant, no us deixarà
indiferent, doncs escolteu el seu murmurar i mireu la felicitat,
quasi m’atreviria a dir que us faran plorar.
Qui sí que plora d’orgull, són els avis del poble que miren les
seves generacions amb tendresa i amb fermesa, doncs no
deixa de ser un valor. El valor de la tradició de ser figurant del pessebre vivent de Joanetes .
Entreu, la porta és oberta i, com cada Nadal, deixeu-vos seduir per l’escalfor dels focs, els brams dels ases, de la
gent d’un poble fidel als vells oficis i a la gratitud del saber oferir.
(Introducció del programa del Pessebre Vivent 2017)

El Pessebre Vivent
de Joanetes va
néixer l'any 1983.
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Trenta-quatre
edicions després,
el Pessebre Vivent
de Joanetes s'ha
convertit en un
dels més
importants de
Catalunya.
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ituat a les faldilles del massís del Puigsacalm, i protegit per l'orografia de la serra
dels Llancers, hi descansa, el poble de Joanetes. Tres-cents vint habitants, assentats
de forma dispersa en el paisatge, que és
banyat per masies tradicionals, conviuen
units per l'estima al seu territori.
En aquest espai natural, d'imaginari idíl·lic
de l'interior de Catalunya, hi té lloc el Pessebre Vivent de Joanetes, que s'ha convertit en
una activitat festiva nadalenca reconeguda a
tot Catalunya. Les seves 34 edicions actuen
com a garantia i la seva trajectòria i evolució
l'avalen per seguir atraient les mirades de
les persones que el visiten.
L'origen del pessebre –naixement o betlem–
se li atorga a Sant Francesc, originari d'Assís, del centre d'Itàlia. El pessebre és la projecció del naixement del nen Jesús, ubicada
a la seva llar i acompanyada de representacions de la vida rural. Segons la Bíblia, quan
l'Infant va néixer, el van posar en una menjadora d'animals anomenada pessebre. El seu
origen es troba en el segle XIII.
La tradició del pessebrisme a Catalunya és
molt arrelada. Diversos artistes l'han treballada en les seves obres, tals com pintures,
escultures o representacions pessebrístiques que esdevenen autèntiques obres
d'art. El betlem, a Catalunya, constitueix un
veritable patrimoni.
El pessebre vivent, per altra banda, segueix
el mateix patró, però a partir de diverses
escenes amb personatges vius. Aprofita un
entorn o paisatge rural, que normalment
disposa d'un interès arquitectònic, un bosc

o una llera d'un riu o rierol. El seu origen és
de la segona meitat del segle XX.
El Pessebre Vivent de Joanetes va néixer
l'any 1983. Una mestra de l'escola del
municipi, que residia al poble, va organitzar
una escena a l'interior de l'església de Sant
Romà, d'origen romànic del segle XII, per la
Missa del Gall, el 24 de desembre. En
aquesta es representà l'adoració i l'ajudaren els nens del poble. Mossèn Pere Roura,
rector de la parròquia i eclesiàstic tradicional, no veié en gaires bons ulls la iniciativa
–ja que anava acompanyada de bales de
palla i altres decoracions–. Posteriorment,
però, en comprovar l'entusiasme dels
joves, es convertí en un ajudant i precursor
més. Durant tres anys se seguí aquest
esquema, fins que gràcies a la voluntat dels
joves del poble, algunes persones grans i
l'esma del mossèn, es realitzà una representació a l'horta de la rectoria. A partir
d'aquí, el poble s'anà fent seu el pessebre
i anà creixent pel nucli antic.
Trenta-quatre edicions després, el Pessebre Vivent de Joanetes s'ha convertit en un
dels més importants de Catalunya. Ha viscut un creixement exponencial i ja el visiten
més de 10.000 persones, dividides en els
tres dies que dura la representació, sempre
en dates nadalenques.
Hi són expressades més de 40 escenes que
mostren la vida tradicional de la cultura
catalana, i altres oficis antics, de fa més de
80 anys, i que molts d'ells ja s'han perdut.
Tals com la producció d'espelmes, la pila
carbonera, el fuster, el ferrer, el mercat, la

Quadres
representats:

L’ofici de producció d’espelmes.

La mantança del porc.

Els carboners i oficis del bosc.
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Brescar la mel
Fer espelmes
La matança del porc
Picapedrer
Família amb bestiar
Treballant el camp
Buscar posada
Arreglar l'herba
Batre i ventar fesols
Herbolaris
Rebost i confitura
Els Reis
Xocolata de pastors
Naixement
l'Estel
Buscar aigua a la font
Rentadores
Pastors fent bastons
Fer suties de carbó
Escorxar alzines
Serradors
Carboners
Llenyataires
Traginers
Fer culleres
El pont
Pescadors
Fer mitjons
Fer formatges
Fleca
Ferrer
Filar la llana
Fusteria
Espellonar
Mercat
Hortelans
Captaires
Fer coves i cistells
L'Anunciació
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Foto: MARC PAGÈS

El Pessebre Vivent de Joanetes

L’ESTEL DE NADAL MÉS GRAN DEL MÓN
Un element especialment simbòlic i molt bonic per aquestes dates de Nadal és el muntatge de l’estrella il·luminada més
gran del món i la podreu trobar a Joanetes. Es troba inscrita en el llibre dels Rècords Guinness i cada any la gent del pessebre la instal·la al cim de la cinglera de Santa Magdalena. Ho fan unes setmanes abans de Nadal i cada nit il·lumina la
Vall d’en Bas de manera espectacular.

...Hi són
expressades més
de 40 escenes que
mostren la vida
tradicional de la
cultura catalana, i
altres oficis
antics,...

matança del porc, el pescador, el forner, el
sastre, o batre el blat, entre moltes altres. I
és que un dels objectius més importants és
conservar el patrimoni etnològic. A més,
segons comenten els responsables d'aquest esdeveniment, una de les coses més
boniques és veure com els avis expliquen
als nets, plens d'il·lusió als ulls, com funcionaven aquells estris que ara veuen tot
caminant.
Les escenes són pensades des la mateixa
organització, però sempre es troben oberts
a noves propostes. Són ells qui, amb l'ajuda del poble, construeixen les estructures de fusta que simbolitzen les cases i els
tallers, i són les persones que representen
les escenes, les que porten els mobles, i tot
el material que sigui necessari per adornar
l'espai. La roba, molts d'ells, la troben en la
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...Les escenes són
pensades des la
mateixa
organització...
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Els ferrers a l’enclusa.

darrera calaixera del moble de casa els
seus avis o besavis.
El recorregut és un altre ingredient essencial. A primers d'octubre, la junta del pessebre es reuneix per a discutir-lo. No obstant això, el punt de pas obligatori és, sempre, la plaça de l'Església. També es ressegueix el nucli antic del poble, la riera de
Joanetes i el meravellós bosc d'alzines centenàries de la Codina. Cada pas que fa el
visitant el deixa més encisat. Mil tres-cents
metres de caminada i més de tres hectàrees de territori. Aquest recorregut, a més,
aprofita camins rurals emprats per connectar les masies tradicionals i històriques.
Una barreja de patrimoni natural i cultural
enmig d'un paisatge idíl·lic. Joanetes, a
més, escenifica la il·lusió, ja que, des de la
comissió organitzadora, parteixen de la

...Quan la gent
treballa unida i
amb un objectiu
comú, és
imparable...

...aquest amor pel
territori, per la
cultura i per la
nostra identitat és
el que més
defineix la gent de
Joanetes, de la Vall
d'en Bas...

idea que el nen Jesús nasqué en el seu
poble, i que el visitant hi troba el mateix
que hi hagués trobat l'Infant. Un poble de
pagesia humil, però ferma, enginyosa i
capaç.
Paral·lelament al pessebre, i situada a la
muntanya de Santa Magdalena, a més de
1300 metres d'altitud, hi ha una gran estrella il·luminada, que s'encén, cada any, el 24
de desembre. Fa 4 pisos d'alçada i 50
metres d'amplada. L'organització va decidir posar-la fa més de 20 anys per a poder
fer un salt endavant i atraure més visitants.
S'ha convertit en un símbol del pessebre.
Cal destacar, a més, que el poble de Joanetes va aconseguir el Rècord Guinness, en
ser, aquesta l'estrella, la més gran del món.
Per a celebrar-ho, l'organització va comprar
una estrella per a cada casa del poble, per
així il·luminar, entre tots els veïns, tots els
racons del poble durant els dies de Nadal.
Tot aquest esdeveniment, en un poble de
320 habitants, no seria possible sense la
unió de tots els veïns. Es troben constituïts

sota el paraigua de l'Associació del Pessebre Vivent de Joanetes. Cal destacar, també,
la vinculació de moltes persones de tot el
municipi i la feina que fa tothom que hi
col·labora, de forma totalment altruista i
desinteressada. Quan la gent treballa
unida i amb un objectiu comú, és imparable, car la solidaritat d'aquesta agrupació
és infinita. Cada any donen, a una entitat
solidària, una part molt important del
recompte econòmic.
El Pessebre Vivent de Joanetes s'ha convertit en un dels patrimonis més importants
del país. La preservació de les tradicions i
de la cultura catalana i la transferència de
coneixement dels més grans als més petits,
i l'enriquiment i empoderament que això
aporta a la nostra societat, té un valor incalculable. I aquest amor pel territori, per la
cultura i per la nostra identitat és el que
més defineix la gent de Joanetes, de la Vall
d'en Bas, i de tot Catalunya.
Associació del Pessebre Vivent de Joanetes
i Xevi Collell
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...el punt de pas
obligatori és,
sempre, la plaça
de l'Església.
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Portada del pessebre a Santa Bàrbara de Pruneres
GECAmainda/GECAjovent

...Aquesta excursió
ens fa a tots molt
il·lusió perquè ens
retrobem totes les
seccions del GECA.
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...En acabar es va
instal·lar el
pessebre i una
bona estona
vàrem cantar
nadales....
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C

om tots ja sabeu, el dia 24 vàrem anar a
portar el pessebre a Santa Bàrbara de Pruneres. Aquesta excursió ens fa a tots molt
il·lusió perquè ens retrobem totes les seccions del GECA.
Bé, a les 7 es va sortir de Can Tista i vàrem
recollir a molta gent de la secció dels grans
a Olot. Tots junts vàrem arribar a Oix i tot
xino-xano, vàrem començar a caminar.
Després de 2 hores de caminada, es va afegir un grup de pares i nens que havien sortit, del GECA, més tard i tots plegats vam fer
el cim.
A dalt, just davant de l’església de Sta. Bàrbara, ens vàrem instal·lar en bancs, cadires, a terra, tot s’hi valia per esmorzar. A tot
arreu hi havia grups xerrant.
En acabar es va instal·lar el pessebre i una
bona estona vàrem cantar nadales.
El pessebre, és molt original, l’ha fet en

Menguis amb una rabassa de tronc i el
Betlem és just dins. El vaig trobar molt
maco i ben fet.
Després de tanta diversió, va ser l’hora de
dir adéu a tothom. Els del grup de joves de
les 7 del matí vàrem baixar per un cantó i
els del grup de la mainada de les 8 per un
altre.
La baixada no va ser exigent, tot i que hi
havia fang i els camins i corriols eren
estrets.
Quasi a baix, va sortir d’uns matolls, un
porc senglar, ens vàrem quedar tots molt
sorpresos!
Al final, vàrem arribar al cotxe. Va ser molt
divertit!
JA ESTIC ESPERANT LA PRÒXIMA SORTIDA!
Mireia Espuña (10 anys)
premonitora del GECAmainada

...cantar nadales i
brindar amb cava
en un dels molts
cims que ens
voltegen, per a
celebrar que un
any més i tots
junts anem fent
GECA...

...monitors,
pre-monitors,
voluntaris,
mainada, joves,
pares, mares, avis,
famílies que ens
poden i volen
ajudar seran
sempre
benvingudes,...

A

finals d’any, pròxim a les dates de Nadal,
ajuntem les tres seccions del GECA, la de
muntanya, la de jovent i la de mainada, per
pujar el pessebre, cantar nadales i brindar
amb cava en un dels molts cims que ens
voltegen, per a celebrar que un any més i
tots junts anem fent GECA i per a desitjarnos unes bones excursions per l’any que
se’ns tira al damunt.
En aquesta edició, i després d’algunes de
consecutives demanant que la secció dels
grans tinguessin present la secció petita
del GECA, ens han convocat a una excursió
apta per a tots els públics, ja que hi havia
múltiples opcions de pujar al cim de Santa
Bàrbara de Pruneres. Ho podíem fer sortint
a 1/4 de 8 des del GECA o a 2/4 de 8 des
d’Olot i anant amb cotxe fins a Oix, punt d’inici de l’excursió, o a 2/4 de 9 des del mirador de Castellfollit de la Roca per pujar fins
a dalt en cotxe.
Vistes les dues opcions, un grup de pares
es van configurar com a la tercera via,
aquesta sí, molt més efectiva, i la proposta
va ser la de sortir a 2/4 de 9 de can Tista,
aproximar-se en cotxe i acabar de fer l’arribada a peu fins a dalt, Santa Bàrbara.
Múltiples vegades, els monitors del GECAmainada i GECAjovent ja hem dit a la secció
dels grans que les sortides conjuntes han
de ser a partir de 2/4 de 8 del matí, perquè
aquesta hora és més òptima per a tenir més
mainada a la sortida. Però aquest any tampoc hem tingut la sort de sortir més tard,
entenem que anar a Oix i intentar arribar a
una hora decent a casa per a dinar es veuen
obligats a sortir molt aviat; però, i si anem

d’excursió en un cim més proper i de la
Vall? L'opció que nosaltres vam donar als
pares, la de sortir a 2/4 de 9 amb la corrua
de cotxes que pujaven directament al cim
tampoc era ideal, ja que després no hi
havia cap rastre d’excursió per enlloc.
Finalment, els pares van trobar un punt per
poder pujar en cotxe, aparcar i fer un tros a
peu, i després de consultar-nos-ho, així ho
van fer.
Una hora després de sortir d’Oix, ens vam
trobar amb la mainada i les seves famílies,
un grup no gens menyspreable de 28 persones, i tot parlant amb ells, ens van explicar, i amb tota la raó del món, que per
aguantar desperts fins a les tantes a la seva
mainada, cal tenir en compte que la portada del pessebre era el dia 24 de desembre, era impossible fer-los aixecar tan aviat
i per això entre ells van buscar-se aquesta
tercera solució.
És aquest el camí que busquem en el GECA,
fer participatiu a tot el grup de persones
que el configuren: monitors, premonitors,
voluntaris, mainada, joves, pares, mares,
avis, famílies que ens poden i volen ajudar
seran sempre benvingudes, ja que on un no
arriba, arriben els altres; això no vol pas dir
que els pares no ens ajudin, ja que sempre
hem tingut un cop de mà per tot el que els
hem demanat, però sembla que l’empoderament que fa temps que corre en el procés
català està calant en tots els nivells i això
ens agrada, i molt, estem passant de demanar-los ajuda i que ens ajudin a convocarse per ells mateixos i a buscar alternatives.
Anem bé, anem molt bé.
Monitors GECAmainada i GECAjovent
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Apte per a tots els públics
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El camí d’en Bas a mas Roig i la torre de Murrià

Us fem la descripció d’un camí que gràcies a l’esforç i el treball acurat d’en Ramon Roca, en
Xicu Torras i en Menguis s’han recuperat i que ens porta a llocs propers, però de vegades
potser desconeguts per la majoria.

D
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...La feina que hi
han fet tots tres és
excepcional, el
resultat és un camí
que va del poble
fins dalt de Murrià
absolutament
net i fitat...
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es de fa unes setmanes camino i faig excursions pels voltants de casa meva, rutes pels
entorns més propers al poble d’en Bas.
Així, una de les rutes que més freqüento és
la que des del poble va cap al mas Roig i
Murrià pel collet de les Tres Creus.
Aquest és un camí que conec bé des que
era infant, als últims anys s’havia perdut
una mica, però en Menguis el va estassar i
en Xicu Torras el va fitar, per la seva banda
en Ramon Roca els va ajudar esbrinant per
on anava el camí original. La feina que hi
han fet tots tres és excepcional, el resultat
és un camí que va del poble fins dalt de
Murrià absolutament net i fitat.
Tant és així, que s’ha convertit en un itinerari de bicicletes de muntanya que venen
de la zona de Xenacs i fan servir aquest
camí per retornar a la plana, completant
així una travessa des de les Preses fins a en
Bas a través de la serra de Marbolenya.
Des de la carretera de l’Armanguer fins a
Murrià, hi ha un modest desnivell de 320
metres i dos quilòmetres i mig de distància
i l’anada i tornada es pot fer amb una hora
i mitja de marxa efectiva.

És una excursió molt recomanable per a
persones que no volen fer grans excursions
i es pot fer sortint caminant des de casa
mateix.
Podem començar a caminar al trencant de
la Coma, a la pista que surt just al pont de
l’Armanguer. Caminem per aquesta pista
formigonada i al cap d’uns dos-cents
metres, trobem un trencant a l’esquerra

El collet de les Tres Creus acurat i net de bardisses.

...Quan ets a la
llosa de mas Roig,
la vista sobre el
poble d’en Bas és
excepcional i
sorprenen...

...Que bonic seria
que algun
historiador arriscat
ens obsequiés
amb un treball
sobre aquest
indret...

amb una primera fita molt visible, deixem la
pista i enfilem per un camí recuperat i una
mica massa dret cap al collet de les Tres
Creus. Hi arribarem molt ràpidament i ara
canviarem de direcció tot seguint el perfil
del serrat cap al nord-est, passarem per
una caseta de l’antic repetidor de televisió
que durant anys va permetre tenir senyal al
poble d’en Bas, després d’un collet continuarem en la mateixa direcció i, a poc a
poc, anirem fent camí fins al començament
de la llosa de mas Roig.
Quan ets a la llosa de mas Roig, la vista
sobre el poble d’en Bas és excepcional i
sorprenen, també s’hi veu molt bé la zona
del Soler i l’Erola amb els camps de la Dou,
i mirant cap a migdia, veiem tots els camps
que hi ha a l’esquerra del Riudaura, des de
can Famada fins als Torrons i just aquí
veiem que aquests camps s’eixamplen cap
a la zona de la Carrera i es tornen a estrènyer cap a la Calm, més enllà, al sud-oest,
s’hi veu la plana fins als Hostalets, tota
esquitxada de cases i camps que semblen
dibuixats i tenen com a fons, primer els cingles de Falgars i, en un altre nivell, les
talaies d’Aiats, Cabrera i tot el Collsacabra
garrotxí.
La llosa de mas Roig està a 25 minuts del
poble d’en Bas, val la pena arribar-s'hi.
Després en pocs minuts arribarem a la casa
de mas Roig, pràcticament enrunada, aquí
hi veureu un modest abeurador i un pou
ben conservat gràcies a unes obres de
recuperació que hi van fer uns altres veïns
del poble, ara fa uns anys.
En aquest punt per pujar a Murrià, és millor
anar a buscar el camí que ve de la carena de
Marbolenya i que trobareu seguint uns cent

Pere Gelis Torró

HORARIS DE MARXA EFECTIVA
(Sense aturades)
00.00 Trencant de la Coma i pont de
l’Armanguer, 490 m
00.12 Collet de les Tres Creus
00.25 Llosa de mas Roig
00.32 Mas Roig (r)
00.42 Collet
00.48 Torre de Murrià (r), 821 m
00.55 Mas Roig (r)
01.05 Collet de les Tres Creus
01.15 Trencant de la Coma i pont de
l’Armanguer
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En Roca, en Rovira i en Menguis a la cova de la Xiquella.

metres cap a l’est per un camí ample que hi
ha just damunt del pou, continua fitat i net.
Dalt del pou, també hi veureu un camí que
baixa del nord, deixeu-lo, és molt dret per a
pujar-hi, és un camí mal aparellat, massa
costerut, també va dalt de Murrià i el
podem fer servir per baixar-hi.
El camí que ve de la carena de Marbolenya
és suau i va guanyant alçada de forma raonable i en poca estona ens portarà a un coll
d’aquesta carena on agafarem el camí que
la recorre en direcció oest i en pocs minuts
serem dalt del puig i torre de Murrià.
Noguera Massa, el descobridor de la
majestat d’en Bas, deia que aquesta torre
tenia una base que podia ser molt antiga.
Que bonic seria que algun historiador arriscat ens obsequiés amb un treball sobre
aquest indret.
Des d’aquí, ara sí, agafarem el camí que
baixa a mas Roig molt directe. Amb poca
estona, com deia abans per un caminet
massa dret, tornarem a ser al pou i a l’abeurador, només ens quedarà, en poc més
de vint minuts, desfer el camí de pujada i
retornar al pont de l’Armanguer.

25

PUIGSACALM 136

Fitxes de les sortides del quart trimestre del 2017
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VOLTA AL COSTABONA

VALL DE RIU - ELS TREUS

8 d’octubre de 2017 - 21 participants
Horari efectiu: 5,30 h – Horari total: 7 h
Vocal: GECA
Itinerari: collada Fonda, roques d'en Marcer,
font del Fra Joan, coll de Pal, pla Rodó, Barraca
de la Coma del Tec, Collada d'Ullat, Cabanya de
l’Ullat, Clot de l'Ortigar, Font Negra, Mines del
Costabona, Serra de Finestrol, Roques d’en Marcer, i Collada fonda.
Altura màx: 1.902 m
Altura mín: 1.510 m
Desnivell acumulat: 970 m
Quilòmetres: 15 – Mitjana: 2,8 km/h
Temps: bon temps

29 d’octubre de 2017 – 35 participants
Horari efectiu: 4,25 h – Horari total: 5,57 h
Vocal: Salvador Carrera
Itinerari: Ca n'Agusti de Riu, Mare de Déu de les
Agulles, coll de Riu, coll d’Espinavell, coll d'Alp, el
Treu Gros, coll de Faja, Sant Andreu de Gitarriu, el
Serradell, font del Serradell, el Treu Petit, font de
Rogers, Sant Feliu de Riu, la Plana, roure de Ca
n'Agusti i Ca n'Agustí
Altura màx: 1.085 m — Altura mín: 535 m
Desnivell acumulat: 735 m
Quilòmetres: 11,800 – Mitjana: 2,7 km/hora
Temps: bon temps

VERTIKALM AL PUIGSACALM

PARC NATURAL DEL GARRAF
(Sitges)

12 de novembre 2017 – 23 participants
Horari efectiu: 4,52 h - Horari total: 6,14 h
Vocal: GECA
Itinerari: Sant Privat d'en Bas, el Valentí, riu Gurn,
la Canova, àrea recreativa els Pins, pla d'en Xurri,
camí dels Matxos, cap d'Indi, canal dels Lliris,
Puigsacalm, puig dels Llops, les Olletes, can Turó.
el Valentí i Sant Privat.
Altura màx: 1.515 m – Altura mín: 485 m
Desnivell acumulat: 1.045 m
Quilòmetres: 11,410 – Mitjana: 2,524 km/h
Temps: bon temps

19 de novembre 2017 – 34 participants
Horari efectiu: 3,25 h - Horari total: 4,54 h
Vocal: Gemma Duran
Itinerari: Pol. ind.Mas Alba, GR-5, Corral d’en Bardeta, can Coll d'Entrefor, collet de Pota de Cavall,
coll de l'Infern, GR,92.4, la cova Negra, Penyes de
can Marcer, Barraca de les Vinyes, les Casetes
d'en Portacreu i Pol. ind. Mas Alba
Altura màx: 241 m – Altura mín: 33 m
Desnivell acumulat: 310 m
Quilòmetres: 12,690 – Mitjana: 3,9 km/h
Temps: bon temps Conjunta: CEO

SANT NICOLAU – P. DE LLANDRICS
6 de desembre de 2017 – 65 participants
Horari efectiu: 4,25 h - Horari total: 6,05 h
Vocal: Claudi
Itinerari: Sant Privat d'en Bas, el Valentí, Rec d'en
Vidal, Roca dels Morts, camí dels Morts, les Basses de
Gornes, el Gornes, coll Sarubires, bassa del Rex, puig
de Llandrics, coll Sarubires, l'Esteller, can Vidal, Roca
dels Morts i S.t Privat d’en Bas.
Altura màx: 1.205 m Altura mín: 536 m
Desnivell acumulat: 800 m
Quilòmetres: 13,040 – Mitjana: 3 km/h
Temps: bon temps

SANTA BÀRBARA DE PRUNERES PESSEBRE
24 de desembre de 2017 – 82 participants
Horari efectiu: 2,58 h - Horari total: 4,55 h
Vocal: Joan i Josep
Itinerari: Oix, pont romànic, camí del pla d’en Pei
al collet de la Teula, Mas Aiguabella, coll de Palomeres, can Joandillo, cruïlla del Pujol, Santa Bàrbara de Pruneres, camps de la Sala, pla d’en Pei i
Oix.
Altura màx: 723 m – Altura mín: 405 m
Desnivell acumulat: 380 m
Quilòmetres: 8,010 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps

27 i 28 gener

24 HORES A MUNTANYA (Caminada guiada)
5 Etapes: Olot (recinte Firal) - St Aniol de
Finestres - Falgons - Banyoles - El Torn - Olot

Olot – Banyoles - Olot

4 febrer

4a CURSA RUN4CANCER

Oncolliga

18 febrer

2a MARXA PER LA FRATER

Sant Feliu de Pallerols

11 març

38a MARXA POPULAR DE LA VALL DE BIANYA

La Vall de Bianya

18 març

24a MARXA BARRI DEL MORROT-PLA DE BAIX

Olot - Barri del Morrot

Rams 25 març

36a MARXA DE BOSC DE TOSCA

Les Preses-Bosc de Tosca

8 d’abril

VI ROMÀNIC EXTREM

La Vall de Bianya

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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CALENDARI DE MARXES i CURSES
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Socials
PREMIS DE LA CONSTÀNCIA 2017

8 DE FEBRER, DIJOUS LLARDER

El 26 de gener del 2018 tindrà lloc el sopar de lliurament
dels premis de la constància 2017. Excursionistes i
acompanyants reserveu taula trucant als telèfons 606
651 591 (Joan) i 696 186 123 (Jaume).

Com cada any se celebrarà el Dijous Llarder. Aquest any
és el 8 de febrer i es farà un dinar. Reserveu taula trucant
al telèfon 606 651 591.

LA FAMÍLIA EXCURSIONISTA CREIX
Els futurs directors de la CAMES DE FERRO, de la VERTIKALM, de la
LLETISSONADA o de les noves activitats que ells proposin a la nostra entitat, ja són aquí, enguany la collita dels futurs excursionistes
ha sigut prolífica, només esmentant els fills dels membres que formen part de la junta o dels grups que dirigeixen alguna de les activitats del GECA, han augmentat amb dos nens i una nena. Benvinguts, Biel i Aniol, moltes felicitats als seus afortunats pares.

xer
En Biel Bach Grau va néi
7
201
de
ig
ma
de
el 4

L’Aniol Parcet Barcons va
néixer el 28 de juny de 201
7

Xevi Collell

‘BAS DE MÀGIA’ és la nova App interactiva
per descobrir la Vall d’en Bas
• L’aplicació, que es desenvolupa als 7 pobles
del municipi, permet conèixer les tradicions,
el patrimoni i els productes locals

PUIGSACALM 136

• La iniciativa està pensada també per a grups
escolars combinant la gamificació, l’storytelling i la tecnologia mòbil

28

Comerç del municipi i l’ajuda
A la Vall d’en Bas s’ha presentat ‘Bas de
econòmica de la Diputació de
Màgia’, una nova aplicació mòbil per
Girona. Tota la informació del prodescobrir el municipi de forma lúdica i
jecte
es pot trobar a la pàgina web
didàctica de la mà dels personatges
www.basdemagia.cat.
màgics que l’habiten. A través del joc es
Una App de descobriment del
poden visitar els racons de la vall, conèiterritori pensada també per a
xer la cultura, les tradicions, el patrimoni
grups escolars
i els productes locals. ‘Bas de Màgia’ es
‘Bas de Màgia’ s’adapta perquè els
desenvolupa a tots els pobles del municentres educatius que visitin el
cipi amb set itineraris. Cada ruta està
municipi puguin fer-la servir. D’aprotagonitzada per un ésser màgic i es
questa manera es dona una eina
vehicula entorn d’un eix temàtic com són
Les set atractives i màgiques rutes de descoberta.
pedagògica més als grups escolars
els pagesos de remença, els bandolers o
que, per les peculiaritats del terrila vida a pagès.
tori, acostumen a visitar la Vall d’en Bas.
L’aplicació mòbil s’ha plantejat com un projecte tansmèSeguint amb la línia de la gamificació dels continguts
dia per al públic familiar, infantil i juvenil, que poden
pedagògics, es treballen diverses competències transjugar-hi de forma individual o en grup. Per jugar-hi, cal
versals, com el treball en equip i el pensament analídescarregar-se l’App Adventuriq, escollir l’aventura ‘Bas
tic, i instrumentals, com l’orientació o la comprensió
de Màgia’ i triar un dels itineraris. Un cop geolocalitzat el
oral, entre altres. L’App incideix en la forma d’acostar
primer indret, i després de resoldre una prova o un
infants i joves a la cultura i al territori a través de la
enigma, el jugador és recompensat amb una nova infortecnologia i diverses dinàmiques de joc. El material
mació i pot seguir jugant. Al final de cada itinerari, el jugad’usuari de ‘Bas de màgia’ inclou també un manual
dor rep premis i recompenses.
d’ús per a professors on s’explica l’aprenentatge,
El projecte ha estat realitzat per l’Ajuntament de la Vall
competències i les dinàmiques de joc.
d’en Bas en col·laboració amb l’Associació de Turisme i

Sortides socials

gener

jovent

Diumenge 28: Tavèrnoles
ITINERARI: Tavèrnoles, castell de Savassona,
pedra del Sacrifici, Sant Feliuet, collet de Passarella, collet s’Avellana, Santa Magdalena de Conangle, mas Salou, pou de glaç i Tavèrnoles
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: GECA
SORTIDA: 7.15 hores del matí del local social del
GECA
Telèfon: 677318530 i 606 651 591

febrer

abril
Diumenge 8: Rupit
ITINERARI: Rupit, el Soler, pla de Palomera, mirador
del Bassis, Les Tombes, el Roquer, Sant Joan de Fàbregues, l’Agullola, salt de Sallent, castell de l’Envestida,
can Cames, Santa Llúcia i Rupit
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Lluís i Ramon Roca
SORTIDA: 7.00 h del matí del local social del GECA.
Telèfon : 606 651 591 i 696 186 123

Diumenge 22: Embardissada
muntanya

Diumenge 11: Sant Pere de Torelló
ITINERARI: Sant Pere (aparcament), Sant Roc, el
Serrat de Nespla, la Portallera, la casa de la Vall, el
forat Mico, Rabassada, el castell de la Vinyeta, riu
Ges, Font de la riera, Pont de la riera, Molí de la riera,
Sant Pere
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Colí
SORTIDA: 7.30 h del matí del local social del GECA.
Telèfon: 606 651 591

febrer
Diumenge 4 : Sortida a la Neu

jovent
febrer
Diumenge 4 : Sortida a la Neu

Diumenge 25: Castell de Bestracà

(A concretar segons condicions).

IITINERARI: Oix, el Pairé, Sant Andreu de Bestracà,
Sant Julià de Bestracà, la Portallera, coll de Pany,
collada de Rabassa, Pera, Costoja i Oix
DURADA : De 4.00 hores de marxa efectiva.
VOCALS : GECA
SORTIDA : 7.00 h. del matí del local social del GECA.
7.15 hores del aparcament del Consum.
Telèfon : 677 318 530 i 606 651 591

ITINERARI: A concretar
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

març
Dimecres 11: Travessa Cala Aiguablava –
Platja de Pals
ITINERARI: cala Aiguablava, platja Fonda, sa Tuna,
cala Aiguafreda, cap Sa Sal , sa Riera i platja de Pals.
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS: Anna Canal i Carme Cañada
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: GECA
SORTIDA : amb autocar
6.45 hores del carrer Ample d’en Bas
7.00 hores del aparcament del Consum
Telèfon: 665 593 934 i 606 651 591
Dinar de restaurant. Cal apuntar-se

Diumenge 30: Camí de l’Exili – Divendres
Sant
ITINERARI: Molló, pont de cal Fumat, pla dels Bous,
coll Prugent, coll d’Ares, Santa Margarida de coll d’Ares, pla d’Espinàs, pont sobre el Canadell, plaça del
Firal i Prats de Molló
DURADA: 5 hores de marxa efectiva.
VOCALS: David Ortiz
SORTIDA: 6.45 h del matí del local social del GECA.
7.00 hores del aparcament del Consum.

puig Cubell 1.487m, casa i Grau de Pla Traver, camí
dels Matxos, can Vidalic, font dels Abeuradors,
ermita de St. Antoni, mas Llopard, can Trona i arribada a St. Esteve d’en Bas.
SORTIDA: Parc de l’estació
HORARI DE SORTIDA: 6:30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

març
Diumenge 4: Tossa d’Espinau
ITINERARI: Collada d’Espinau, coll Joncanat, El Padró i
el pla de Montosa, pla de Tomba, pla del Vi, pla d’Estany, la Tossa d’Espinau, balma de la Tossa i Collada
d’Espinau.
LLOC DE TROBADA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

abril
Diumenge 1: Festa del Jovent i Mainada
ITINERARI: Activitat d’orientació pel poble de Joanetes
SORTIDA: Pàrquing del local social de Joanetes
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

maig
Diumenge 6: XXXIX Lletissonada
Seguirem tot el recorregut de la Lletissonada
ITINERARI: Amb autocar ens desplaçarem de St.
Esteve d’en Bas a St. Privat d’en Bas, aquí pujarem el
Valentí, Salt del Sallent, font del Sallent, coll de Ciuret,

(A concretar segons condicions).
ITINERARI: A concretar
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Joan Rubió, Laia Amat, Ester Mulí i
Andrea Gonzalez

març
Diumenge 4: Tossa d’Espinau
ITINERARI: Collada d’Espinau, coll Joncanat, El
Padró i el pla de Montosa, pla de Tomba, pla del Vi,
pla d’Estany, la Tossa d’Espinau, balma de la Tossa
i Collada d’Espinau.
LLOC DE TROBADA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Pere Terradas, Xevi Juanola, Anna Riera,
Marta Bonamaison

abril
Diumenge 1: Festa del Jovent
i Mainada
ITINERARI: Activitat d’orientació pel poble de
Joanetes
SORTIDA: Pàrquing del local social de Joanetes
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAmainada

maig
Diumenge 6: XXXIX Lletissonada
Farem la meitat del recorregut de la Lletissonada
ITINERARI: Coll de Ciuret, Puig Cubell 1.487m,
casa i Grau de Pla Traver, camí dels Matxos, can
Vidalic, font dels Abeuradors, ermita de St. Antoni,
Mas Llopard, Can Trona i arribada a St. Esteve d’en
Bas.
SORTIDA: Parc de l’estació
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAmainada

PUIGSACALM 136

muntanya

Telèfon: 699 335 821 i 606 651 591
Sortida conjunta amb el CEO i el Grup Excursionista de
Llagostera.
En acabar la caminada, hi haurà dinar. Cal apuntar-se
tant per a les places d’autocar de Prats de Molló a
Molló com per dinar.
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Estassadors al Castell
d’Hostoles any 1997

$

3
1

^& * (

2

! Xicu, @ Josep Plana, # Jaume Bagó, $ Lluís Vilanova,
% Pere Gelis, ^ Joan Boix, & Valentín Montoro, * Oliva,
( Josep Barcons, ) Ramon Murta, 1 Pere Plana, 2.......
3 Lluís Clavaguera, 4 Joan Rafart

4
@

!

$

#

%

Equip de futbol sala

^

! Simó Sala, @ Dani Bosch, # David Ortiz, $
Pere Gelis, % Josep Comas, ^ Jaume Oliva,
& Joan Boix, * Xevi Matabosch
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@ #
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% ^ &
*

&

*

(
Flama del Canigó
! Esteve Borrat, @ Maria Nierga, # Simó Sala,
$ Natàlia, % Gemma, ^ Maria Nierga (filla), & Isabel
Castanyer, * Kim Feixas, ( Pau Feixas

#

!

@
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Marxa Santa Pau, any 1987
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! Ramon Feixas, @ Jaume Riera, # Pere Puig,
$ Miquel García, % Joan Pujolriu (Menguis),
^ Ramon Torras,

%
$

^

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 D’OFICINA, FOTOCOPIADORES,
FAX, PROJECTORS VíDEO, AUTOIMPRESSORES,
AUDIOVISUAL, COPISTERIA, MATERIAL ESCOLAR
I D’OFICINA, 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)

A la gasolinera de la Vall

Tel. 972 691 056
Mòb. 678 280 348
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

Obert cada dia
Servei de cafeteria bar, restaurant
i menjars per emportar

PUIGSACALM 136

Polígon de la Serra
C. Antoni Viver i Puig
17176 VALL D’EN BAS
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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
VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERIA
I TAMBÉ DE L'IROBOT ROOMBA
c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

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 136

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

AnnaRodríguez

PUIGSACALM 136

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
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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 136

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
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JO

ANE

T

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

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

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

é
Ben obt !
d’Ol

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