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Gran Bachimala 3.134 m

SOCIALS
SORTIDES SOCIALS

Amb el suport de:

GECA/JOVENT l’acampada al Refugi Juclar d’Andorra

PÒRTIC

Sempre em pregunto: quan podem dir que tanquem temporada i arrenquem la nova? La tanquem
pel pessebre? Després de la CdF? Per la constància? I he arribat a la conclusió que... per què no pot
ser avui l’arrencada de la nova temporada? Venim
de vacances, estem reposats i les últimes dues
activitats, les acampades, són les sortides socials
més exitoses per a les tres seccions del GECA; que
aquest any la secció de muntanya va portar 35
excursionistes al cim del Bachimala de 3.177 m i
les seccions de mainada i jovent van portar 24
miniexcursionistes a Andorra, a tocar del refugi
Juclar, al cim del Ruf de 2.615 m, havent de fer una
grimpada, de més de 20 m, en el tram final. Així
que res a envejar als grans.
Doncs, vinga, si avui comencem temporada, fem
un petit resum d’aquesta passada?
Un parell de mesos després de l’aplec de l’any passat vam ser coorganitzadors, juntament amb els
Esquelles d’Amer, els Isards de Bescanó i l’Adac de
Girona, d’una de les mogudes excursionistes més
importants que s’han fet en els últims anys a Catalunya. L’activitat portava el nom de Cims per la Llibertat, un esdeveniment per a subratllar la injustícia de l’estat espanyol contra el nostre país, Catalunya, a través de l’empresonament i l'exili forçat i
injust dels nostres polítics i reclamar-ne l'alliberament i el retorn.
Cims per la Llibertat, el dia 13 d’octubre, va reunir
17.850 excursionistes a diferents cims de Catalunya i una mica més enllà, on nosaltres en vam
portar 1.200 al cim del Puigsacalm, cim escollit pel
MHP Carles Puigdemont, actualment exiliat per a
la incompetència d’un estat autoritari i poc
democràtic, i a on ens va acompanyar l’actual MHP
Quim Torra.
Just després dels cims i sense treva, vam celebrar
la 4a edició de la VertiKalM, tot assolint registres
molt similars a edicions anteriors, amb 120 corredors i una recaptació molt pròxima als 2.100 euros,
entregats íntegrament a la Fundació Albert Bosch.
I entre sortides socials de muntanya, mainada i
jovent, s’anava perfilant la 40a Lletissonada...
recorregut, avituallaments, neteja de camins... i, a
poc a poc, començava a néixer una nova activitat,

el Bas Mountain Festival, organitzat conjuntament
amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. Una gran
festa de l’excursionisme a on aquí cal agrair a l’Ajuntament tant pel treball dels regidors com del
Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas, Can
Trona, i sobretot per l’aportació econòmica. Aquest
festival, que esperem que continuï en el temps, i la
Lletissonada vam fer-ho coincidir al mateix cap de
setmana. El dissabte 4 de maig, amb el #BMF, més
de 220 assistents van poder gaudir d’una oferta cultural de muntanya sense precedents en la nostra
comarca, amb dues exposicions i sis conferències,
on totes elles tenien un punt comú: l’ahir i l’avui de
l’excursionisme. L’endemà, la celebració de la 40a
Lletissonada va ser tot un èxit, amb 130 voluntaris i
1.232 participants que ens van ajudar econòmicament en el dia a dia del GECA i, a més, a poder fer un
donatiu de 800 € destinats a Integra, Associació per
a la inclusió de col·lectius de Risc, per a realitzar el
projecte de Reforma del Pati de l’escola Joan XXIII
per als alumnes amb diversitat funcional.
Just encara no havíem acabat d’assaborir l’èxit del
Bas Mountain Festival i la Lletissonada, se’ns va
tirar a sobre la Cames de Ferro. Aquest any amb
una novetat que perseguíem feia anys, la de poder
fer una cursa infantil i que vam anomenar Cames
de Filferro. En resum, un altre dia per emmarcar on
la 5a edició de la #CdF va ser campionat de Catalunya de curses de Muntanya i on en el poble de St.
Esteve d’en Bas es va coronar el campió i la campiona de curses de muntanya de Catalunya.
Com que sempre fan gràcia els números, aquest
any vam fer 7 curses, 3 a la Cames de Filferro i 4 a
>
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“Adaptació del discurs que vaig fer a tots els assistents en el dia de l’aplec del GECA,
celebrat l'1 de setembre passat.”
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les Cames de Ferro amb distàncies de 8 i 10 km,
mitja marató i marató amb un total de 555 participants. Amb tots aquests números, l’aportació, a la
Fundació A. Bosch, va ser de 14.094,40 €.
Cal fer esment que tant la cursa Cames de Ferro al
Puigsacalm com la VertiKalM (#VK) és possible per
la confiança que ens fa en Joan Boix i l’Anna Bosch,
ja que totes les despeses de les curses són sufragades per Noel Alimentària; moltes gràcies per l’ajuda i esperem que gaudiu tant com nosaltres d’aquests èxits, que també són vostres.
Vinga, doncs, teniu curiositat de saber quanta gent
hem mogut entre aplecs? Doncs, si fem un número
ràpid, entre sortides socials de la secció de muntanya que n’hem fet 26 amb 836 participacions, la
secció del GECAjovent i el GECAmainada amb 10
sortides i 143 participacions, el recompte final dels
Cims per la Llibertat amb 1.200 caminaires + la 4a
Vertical 120 corredors + el Bas Mountain Festival
220 oients, la 40a Lletissonada amb 1.232 excursionistes, la Cames de Ferro 555 corredors més, i si
afegim els 120 voluntaris de la Lletissonada i els
150 de la CdF surt un total de 4.576 persones, i si
hi afegim tota la gent que ens acompanya a l’11 de
Setembre i els del Foc de St. Joan, arribem segur a
les 5.000 persones. Doncs, sí, entre tots nosaltres
hem mogut 5.000 persones. Enhorabona!
I per acabar us vull animar a seguir-nos a les tres
pròximes i grans activitats...
La primera és que el pròxim dia 11 de Setembre, i ja
fa més de 35 anys que ho fem, celebrarem la nostra particular diada (programa a l’apartat de
socials).
I recolzant-me en aquesta última activitat, que us
animo de tot cor a venir-hi i després anar a Barcelona, vull llegir-vos una cita de la nostra vicepresidenta, la Laura Corominas. Ella, en el «Pòrtic» del
Puigsacalm 141, feia una reflexió que podem portar, en gran part, en el dia a dia del GECA i deia:
“Per molt enfadats, resignats, frustrats, indignats
que estiguem els catalans, continuem la nostra
vida, la nostra feina, les nostres rutines i perseguim els nostres somnis i conviccions. Perquè
ningú ens atura, ni ens aturarà mai!”.
I és que la gent del GECA som refotudament tossuts i seguim i collem i hi som i empenyem.
La segona és que aquest any iniciarem una altra
aventura i portarà el nom de 30 cims. Aquesta nova
idea és promoguda pel GECA i serà empesa junta-
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ment amb altres entitats excursionistes gironines.
Estigueu atents a les xarxes i a la web que aviat
engegarem la nova eina.
I la tercera és que els companys de la secció de
muntanya faran la sortida cultural de tardor durant
els dies 1, 2 i 3 de novembre i han triat fer el cim del
Moncayo de 2.316 m que es troba a prop de Sòria.
Bé, soc d’aquelles persones que sempre deixo les
coses bones per al final.
Vull agrair a tots vosaltres, a l’equip humà, que fa
possible totes les activitats que realitzem; mai des
del GECA hem fet tant i mai hem sentit tant el
suport dels voluntaris i, perquè no penseu que
aquestes són només paraules meves, vull llegirvos un petit tros de l’últim «Pòrtic» que va escriure
en Guillem, el nostre vicepresident, i que avui, per
raons familiars, no ha pogut ser aquí. Ell ens deia:
“Els voluntaris són una gent meravellosa que dediquen unes hores, un matí, o tot un dia sencer de
festa a ajudar…” i continuava amb... “Els que estan
marcant la ruta, als responsables dels controls i
avituallaments, els que s'estan hores sota el sol en
una carretera tallant el trànsit i així seguiria fins
aneu a saber quan, de tasques i voluntaris n'hi ha
un munt. De veritat, moltíssimes gràcies.”
I vull tancar amb unes paraules que, encara que les
digui jo, podrien venir de qualsevol company o
companya de junta.

MONITORS, VOLUNTARIS, SOCIS, COL·LABORADORS, COMPANYS I AMICS, EL GECA SOM TOTS
NOSALTRES, PERÒ, SI VOSALTRES NO VOLEU,
NOSALTRES NO PODREM.
MOLTES, MOLTÍSSIMES GRÀCIES A TOTS. VISCA EL
GECA!
Sergi Plana
President del GECA

Des del Puigsacalm estant...

L’ERUGA DEL BOIX
I LA SAVIESA RURAL

...La piscina
municipal, el
pavelló i la resta
d’instal·lacions
que conformen el
complex esportiu
fan goig...

Boixos vius a més alçada.

simple vista. A continuació, em va dir que,
si hi hagués menys boixos, la plaga seria
menor. Òbviament, li vaig dir que això no
excloïa que el desastre seria el mateix i llavors va dir, no!, perquè en tenir menys menjar hi hauria menys erugues i en ser més
distants i disperses les mates entre ells, les
erugues no es podrien multiplicar tantíssim. Simple, potser massa, però la saviesa
rural de vegades l’encerta.
A partir de 1.200 m hi ha moltes menys
espècies arbòries i arbustives i els boixos
estan sans.
També pot ser una qüestió climàtica a
causa de l’alçada, sigui com sigui, els boixos resisteixen.

CENTRALITZACIÓ DE SERVEIS
El divendres 30 d’agost, a la piscina municipal hi havia festa, mainada, guirigall i
molt de moviment, suposo que era la festa
de cloenda dels casals de la Vall d’en Bas.
La piscina municipal, el pavelló i la resta
d’instal·lacions que conformen el complex
esportiu fan goig i s’hi veu moviment i utilització permanent.
És l’exemple que la centralització de serveis beneficia la població i també és un
exemple de planificació i optimització de
recursos.
Construir serveis en llocs allunyats de les
àrees urbanes i dels nuclis de població,
obliga a desplaçaments amb vehicles i, en
conseqüència, a la construcció de zones
d’aparcament i fins i tot de duplicació de
serveis d’hostaleria i restauració.
Al segle XXI, tothom sap que s’han d’optimitzar els serveis i minimitzar els desplaçaments i la utilització dels vehicles de motor.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Boixos morts al parvulari.
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...Sembla que la
progressió cap a
l’alçada ha quedat
frenada i aquesta
temporada la
maleïda eruga no
ha avançat massa
muntanya amunt...

Aquest estiu l’eruga del boix, Cydalima
pespectalis, no ha tingut una presència tan
bèstia a casa nostra com la de l’any passat,
probablement la causa sigui perquè quasi
no queden boixos per menjar-se.
En els espais urbans només queden boixos
en els jardins on alguns propietaris van
ensulfatar les plantes.
Una prova d’això, són els boixos del Parvulari que tenien una edat de cent anys i han
hagut de ser arrencats, ja que l’Ajuntament, amb bon criteri, no els va poder
ensulfatar, ja que estaven en un espai
públic ocupat per mainada.
Al bosc, fins a 1.100 metres, no queda ni un
boix, però, a partir d’aquesta alçada, es
comencen a veure boixos poc afectats i a
partir de 1.300-1.400 m, els boixos estan
completament sans.
Sembla que la progressió cap a l’alçada ha
quedat frenada i aquesta temporada la
maleïda eruga no ha avançat massa muntanya amunt.
Un home de pagès d’aquí, de la Vall d'en
Bas, em va dir que el problema principal
d’aquesta plaga, és que hi havia massa boixos. Primer me'l vaig prendre poc seriosament, però ell va desenvolupar una teoria
personal que em va fer pensar. Va dir el
següent: els boscos estan massa madurs,
hi ha massa arbres, la no explotació fa que
hi hagi una grandiosa massa forestal que
provoca que unes espècies hagin de competir amb les altres i això fa que els boixos
s’hagin multiplicat en quantitat i mida. Fins
aquí res que no sigui veritat i constatable a
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La Fleca de can Clè
Cle
Aquesta botiga estava situada a la plaça, al costat de can Xicu i el Casino, era un establiment d’aquells amb olor de pa acabat de fer, i també de la coca ensucarada, quan la gent
sortia de missa, menjava coca i feia la barreja, tenia la particularitat que estava obert a
totes hores, fins i tot els diumenges a la tarda, ja que feien sardanes a la plaça.

H
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...La felicitat de la
família acabà al
cap de pocs dies,
quan la Maria va
morir a causa
d’una infecció
postpart amb
només
vint-i-tres anys...
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i ha una història molt bonica que va
començar a en Bas fa seixanta-set anys i
que no la podem obviar a l'hora de parlar
de la fleca de can Clè. Tot va començar quan
va néixer la Carme, filla d’en Ramon Dorca
Fernández (del Piqués) i de la Maria Masllorens Raspau. Aquesta parella va estrenar
una casa sobre un antic molí (que, per cert,
van tornar a fer-lo funcionar), i allà és on
nasqué la seva filla, la Carme Dorca Masllorens. En aquella casa ja hi havia cambra de
bany, cosa poc habitual, i també tenien un
cotxe de servei públic. La felicitat de la

família acabà al cap de pocs dies, quan la
Maria va morir a causa d’una infecció postpart amb només vint-i-tres anys. La Carme,
doncs, es quedà sense mare quan només
tenia vint dies, i se n’anà a viure al Piqués,
amb els avis paterns.
Cal dir que en Ramon era un bon partit, i de
seguida li van sortir pretendentes pel
poble. Però un bon dia se n’anà a visitar
una cosina a Barcelona, i aquesta li presentà una seva amiga, la Maria Trabal, amb
la qual de seguida van connectar. Així que,
quan la Carme tenia poc més d’un any, en

El molí del Piqués, on van néixer la Carme i la Rosa, amb la bassa. Era un molí fariner on es portava a moldre blat de moro.

...la Carme i la
Rosa van anar a
viure a la fleca de
can Clè. La Maria i
en Tonino es van
casar, i la Carme i
la Rosa van
guanyar dos
germans: en Peret
i en Jaume....

Assegudes al banc davant de can Clè, la Rosa, la Carme la iaia Pepita i una cosina, la Pilar Arinyo.

Ramon i la Maria es van casar i es van instal·lar tots tres al molí. La Maria, lluny de la
seva Barcelona natal, es convertí de
seguida en la mare de la Carme i van viure
molt feliços. La Maria s’adaptà molt bé a la
nova vida al poble d’en Bas. I de tant en
tant tots tres feien escapades a Barcelona;
hi passaven alguns dies a l’estiu i per Setmana Santa, hi anaven a veure la Cavalcada
de Reis, i el matrimoni hi feia vida social:
assistien al teatre i fins i tot alguna vegada
al Liceu. Quan la Carme tenia sis anys, en
Ramon i la Maria li donaren una germana,
que de nom li van posar Rosa. Però en
aquell moment en Ramon va emmalaltir de
càncer i morí amb trenta-quatre anys, quan
les seves filles en tenien vuit i dos. Així

Agraïments:
Carme i Rosa Dorca
La Rosa, en Jaume i la Carme.

doncs, van quedar vivint al molí les dues
nenes amb la Maria. Tenien una persona
per portar el cotxe de servei públic i una
altra pel molí. Però tot anava malament. La
casa del molí era apartada del poble i la
Maria, sola amb les dues nenes, tenia
molta por. Van vendre el cotxe i van continuar només amb el molí. Tenien sort dels
avis que les ajudaven.
Però per casualitats de la vida, a la plaça
d’en Bas hi havia una fleca, l’amo de la
qual era un viudo amb dos fills. Al cap de
tres anys d’estar soles al molí, la Maria, la
Carme i la Rosa van anar a viure a la fleca
de can Clè. La Maria i en Tonino es van
casar, i la Carme i la Rosa van guanyar dos
germans: en Peret i en Jaume. Van viure
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...Així que, quan la
Carme tenia poc
més d’un any, en
Ramon i la Maria
es van casar i es
van instal·lar tots
tres al molí.
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La Fleca de can Clè

...A la fleca feien
pa i coca
ensucrada cada
dia, la qual tenia
molt d’èxit...
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...A les tardes de
diumenge la fleca
també era oberta,
ja que
habitualment hi
havia sardanes...
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tots sis just damunt la fleca. En Tonino feia
de forner i la Maria venia el pa i feia el
menjar.
Els quatre fills es van anar fent grans, i van
créixer com germans. Sempre recorden
que mai es va fer cap diferència i que els
seus pares els van tractar sempre igual a
tots quatre.
Cap d’ells, però, va treballar a la fleca. La
Carme i la Rosa van anar a treballar a la
fàbrica de gènere de punt Espuña-Esquena,
en Peret va muntar una sala d’especejament a les Preses, i en Jaume treballava a la
fàbrica d’embotits de l’Espuña.
A la fleca feien pa i coca ensucrada cada
dia, la qual tenia molt d’èxit. No tancaven
cap dia de la setmana. De nits en Tonino
feia el pa i de dies la Maria el venia. Ell
també anava a repartir el pa amb un burro,
cada tarda, a les cases de pagès de Joanetes. Després del burro, en Tonino es va
comprar un cotxe, però no frenava gaire, i
una vegada, al revolt de Joanetes, va
haver-ne de saltar.
Cada diumenge la Maria anava a missa a
les set del matí. Llavors, anava cap a can

En Tonino, la Maria i tota la família de can Clè.

La Maria Trabal quan vivia a les cases barates.

Clè, on tota la gent que sortia de missa hi
anava a fer la coca i la barreja. A les tardes
de diumenge la fleca també era oberta, ja
que habitualment hi havia sardanes a la
plaça i després ball al Casino. I així els que
anaven a ballar aprofitaven també per fer
la coca i la barreja a can Clè.
Als migdies no tancaven mai, com era
habitual a la majoria d’establiments del
poble. S’hi podia anar a qualsevol hora.

...Per casualitats
de la vida, la
Carme es va casar
amb un flequer de
la Canya...
La Carme i la Rosa Dorca en l’actualitat.

el pa de la Canya, fins que es va jubilar i el
negoci va tancar. Els quatre fills ja eren
casats i en Tonino i la Maria van deixar la
plaça per anar a viure a les cases barates.
L’establiment de la plaça era propietat de
cal Bord. Poc després de tancar la fleca, la
Pilar Casals de Rafalot hi va obrir una peixateria, i al cap d’uns anys, en Marià
Padrosa i en Joan Prat hi obriren el bar
l’Esquellerinc, que tancà també ja fa uns
anys.
Laia Martí

El bar l’Esquellerinc, situat on hi havia hagut la fleca de can Clè.
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...després de
tancar la fleca, la
Pilar Casals de
Rafalot hi va obrir
una peixateria...

Amb tot el pa que sobrava en feien sopa
torrada i la venien a la botiga. També l’aprofitaven per donar-lo al bestiar.
El forn era de llenya. Compraven la llenya
a fogots, que eren uns feixos ja preparats
per fer servir en un forn.
Per casualitats de la vida, la Carme es va
casar amb un flequer de la Canya. A la
fleca de can Clè, en Tonino es va anar fent
gran, i cap fill va continuar el negoci, llavors ell ja no podia fer el pa i li van donar
la invalidesa. Durant una època li portaven
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El personatge: LA JULITA DAVESA
La Julita Devesa i Banús és actualment la persona més gran del nostre
municipi. Nascuda el 13 de juliol de 1918, acaba de complir 101 anys. Va
néixer a la Codina de Joanetes i actualment viu als Hostalets amb la
seva neboda Enriqueta. Quan entrem al menjador de la casa, ens rep
amb una rialla que no deixa en tota l’estona que conversem. “Sempre
ric”, diu. “Estaré a la caixa i faré alguna rialla!” El seu físic, el seu sentit de l’humor i la seva memòria privilegiada fan que ens costi de creure
l’edat que té. Ens explica, il·lusionada, milers de vivències que recorda
com si haguessin succeït ahir i, de tant en tant, entre pregunta i resposta ens diu: “Sou una colla de tafaners! Ho voleu saber tot!”

...La meva mare va
morir quan jo tenia
només sis anys, en
el part del que
hagués sigut el
meu germà més
petit...

Parli’ns de la seva infància a Joanetes.
Soc filla d’en Pere Davesa i la Maria Banús,
tots dos de Joanetes. Jo era la més petita de
cinc germans, de fet vam tenir dos germans més, però van morir en néixer. La
meva mare va morir quan jo tenia només
sis anys, en el part del que hagués sigut el
meu germà més petit, en el qual ell tampoc
va poder sobreviure. Em van posar Julita
perquè era el nom de la meva germana que
també va morir en néixer. Tinc pocs records
d’aquella època, perquè hi vaig viure poc
temps... Recordo molt bé, però, que em van
estirar a sobre del cos difunt de la meva
mare, era molt blanca i molt bonica.
El meu pare ens estimava molt, i mai no es
va tornar a casar perquè no tinguéssim una
madrastra. No em pegava mai, però un dia
sí que ho va fer, perquè en vaig fer una de
grossa: vaig anar a buscar l’anell de la
mare, que, evidentment, el meu pare guar-
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...Poc després de
morir la mare, amb
el meu pare i els
meus germans ens
vam traslladar a
dalt, a Falgars...
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La Julita a l’església de Falgars. És la setena de la fila de dalt.

dava com un tresor. Jo me’l volia posar, però
com que m’era gran, el vaig anar aixafant
amb una pedra. Va ser l’única vegada que
em va pegar.
També recordo que un dia vaig sortir a la
finestra de la sala enfilada en una cadira,
vaig començar a estirar la mà avall per
veure fins on podia arribar, cada vegada
arribava més avall, i vaig arribar a tenir gairebé tot el cos fora. Em vaig espantar molt
perquè gairebé vaig estar a punt de caure.
Vaig anar un temps a escola a Joanetes,
però molt poc, perquè al cap de poc temps
d’haver mort la mare vam marxar-ne.
I on van anar a viure llavors?
Poc després de morir la mare, amb el meu
pare i els meus germans ens vam traslladar
a dalt, a Falgars, a la casa de Pibernat, per
fer de masovers. Vivíem amb l’amo, en
Francisco Casals, i jo anava a l’escola a Fal-

...Recordo també
que per Espasens
hi passava un noi
d’en Bas amb una
màquina que feia
fideus...

La Julita de petita a Pibernat. És la penúltima de la fila de baix

gars mateix, a la Coromina. Recordo que
ens ensenyava el vicari mestre, el mossèn
Francisco, i anàvem junts nois i noies. Un
dia em va dir que, si amb quinze dies aprenia a dir tot el rosari, em donaria una pesseta, i encara em va sobrar temps! Jo cantava amb el cor de l’església, anàvem a cantar l’ofici. A Falgars, hi vaig fer també la primera comunió. Per anar a escola jo m’enduia sempre pa amb xocolata i passava a
recollir un amic al Carbonellot. Ell sempre
portava pa sol per esmorzar, i un dia li vaig
preguntar per què, però no em va contestar.
Després em va saber greu haver-ho preguntat, portava només pa perquè a casa seva
no tenien res més. Jo era l’única dels germans que anava a estudi, els altres estaven
a Pibernat amb el pare i l’ajudaven a treballar la terra.
Hi van viure molt de temps a Pibernat?
Ens hi vam estar tres anys, i llavors vam baixar a viure als Hostalets, a fer de masovers
a la casa d’Espasens, que era més al pla i
els tractes amb els amos eren millors, ja
que pagàvem el lloguer amb diners. Era
propietat de can Llonga. Per baixar-hi des
de Pibernat hi vam anar a peu, per l’esquei,
carregant-ho gairebé tot a sobre, menys la
pastera, que la vam baixar per Joanetes. Un
cop instal·lats, jo vaig començar a anar a
estudi als Hostalets.
Cada dilluns el pare agafava l’euga i anava
a Olot a mercat. Anava també a can Costa i
ens portava tot el que necessitàvem.

Recordo també que per Espasens hi passava un noi d’en Bas amb una màquina que
feia fideus, i em sembla que també macarrons, i li dèiem en Fideu.
Quan va deixar d’anar a escola?
Quan tenia uns dotze anys, per cuidar els
meus nebots, l’Angelina i en Peret, fills del
meu germà gran. La meva cunyada era faltada de salut i jo els ajudava. Les dues criatures es portaven només onze mesos i jo en
portava un a cada braç! A part, també ajudava el pare a treballar al camp.
Quins records té de la guerra?
Una de les coses que recordo més és que
venia molta gent de fora a Espasens, a comprar mongetes i tot el que calgués, perquè
a les ciutats feia falta menjar.
També recordo que per la retirada venien
soldats a Espasens i s’hi quedaven a passar
la nit. L’endemà els fèiem l’esmorzar i tornaven bosc amunt.
Després d’haver viscut a Joanetes, Falgars
i els Hostalets se’n va anar a Barcelona...
Sí, quan jo tenia vint-i-un anys, després
de la guerra, em van dir si volia anar a
servir a una casa molt bona de Barcelona, a ocupar el lloc de la Carmeta de
can Trumfes, que en casar-se, va deixar
la feina de minyona. I hi vaig anar. Era
una família que tenien una fleca, vaig
estar-hi molt bé, jo era una més de la
colla.
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...Un dia em va dir
que si amb quinze
dies aprenia a dir
tot el rosari em
donaria una
pesseta, i encara
em va sobrar
temps!
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El personatge: LA JULITA DAVESA

...cada any, passat
l’estiu, tornava a
Barcelona. Tenia
una amiga, la
Matilde, que era
portera, i
m’ajudava a
buscar feina de
minyona.
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...Nosaltres
estàvem a la
masoveria i el pis
de l’amo va ser
llogat a un pintor
belga que es deia
Jean Leemans.
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La Julita de jove. La cinquena.

Al cap de cinc anys vaig plegar per anar a
treballar amb una modista. Jo l’ajudava a
cosir i vivia amb ella. També anava a repartir la roba als clients. Em pagaven a terminis i no em sortia a compte i vaig plegar per
anar a servir a un matrimoni, on vaig estar
molt bé. Vaig estar-hi cinc anys. Vaig deixarho perquè els estius venia als Hostalets a
ajudar el pare als camps, i no volia pas que
em guardessin el lloc.
Però cada any, passat l’estiu, tornava a Barcelona. Tenia una amiga, la Matilde, que
era portera, i m’ajudava a buscar feina de
minyona. Vivia al passeig de Sant Joan, a
tocar de l’Arc de Triomf. De fet, quan em faltava una casa, l’endemà ja la tenia.
Vaig estar molts anys fent això, els estius
als Hostalets i la resta de l’any a Barcelona
a servir.

Segur que té unes quantes anècdotes per
explicar d’aquella època...
Ui, sí. N’hi ha una que sort que va acabar
bé, perquè em vaig espantar molt... Vam
anar a estiuejar a Lloret amb una de les
famílies on jo feia de minyona. Érem a la
platja i jo vigilava un dels nens, però vaig
badar un moment i ell ja era dins l’aigua! Ni
jo ni ell sabíem nedar! De seguida, però, va
quedar tot ple de gent i el van treure.
I com va ser que va tornar definitivament
als Hostalets?
Jo sempre passava temporades als Hostalets, a Espasens. Nosaltres estàvem a la
masoveria i el pis de l’amo va ser llogat a
un pintor belga que es deia Jean Leemans.
Ell passava temporades allà amb la seva
dona, la Marcelina, que era basca, i més

La Julita amb dos nens que cuidava a Barcelona, l’Ignasi i la Tita.

...en Jean i
l’Amparo es van
fer una casa als
Hostalets
anomenada la
Triassa, ben a prop
d’Espasens...

La Julita sempre de bon humor, amb en Menguis.

Quan primer l’Amparo, i més endavant en
Jean es van morir, jo em vaig quedar a viure
a la Triassa, on encara visc, juntament amb
la meva neboda, que em cuida.
I ara una pregunta més personal: amb tot
el que ha arribat a voltar vostè, i amb la
gent que ha arribat a conèixer, com és que
no es va casar mai?
De fet vaig tenir set anys de relació amb un
noi. Va ser després de la guerra. Però no
ens vam arribar a casar, perquè al final
sempre discutíem i es va acabar.
Laia Martí

RECOMANI’NS
UN COLOR: el blanc, sovint vaig vestida de
blanc.
UN LLIBRE: sempre m’ha agradat molt llegir, però ara no recordo el títol de cap llibre.
UNA CANÇÓ: qualsevol de l’Yves Montand.
UNA PEL·LÍCUL A: Lo que el viento se llevó.
UN PROGRAMA DE TE LEVISIÓ: les notícies.
UN LLOC PE R VIURE: La Triassa.
UN MOMENT INOBLI DABLE: la mort del
meu pare.
UNA AFICIÓ: llegir

La Julita de jove a Cerdanyola en una torre on va fer convalescència després de tenir tuberculosi.
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...Va ser molt
curiós com es van
conèixer l’Amparo
i el pintor belga.
Ella va estar
tancada a la presó
per roja...

endavant amb l’Amparo, la seva segona
dona, que era valenciana. Em van dir si
volia anar a servir-los, sobretot quan
venien els seus pares, que hi havia més
feina. Aquí venien de vacances, però tenien
pis a Barcelona i jo me n’hi anava amb ells.
Vaig conviure amb ells molts anys, i fins i
tot se m’enduien a Bèlgica, on vaig aprendre el francès. El sé parlar i llegir, he llegit
molt en francès, però no el sé escriure.
L’Amparo era una vedet famosa, i el seu
exmarit havia sigut un mestre important de
piano. Va ser molt curiós com es van conèixer, l’Amparo i el pintor belga. Ella va estar
tancada a la presó per roja i per haver tingut una relació amb un home que havia
escrit un llibre contra Franco. El dia que va
sortir de la presó, en Jean Leemans la va
anar a buscar, no es coneixien, però li van
demanar si hi podia anar, ja que cap conegut ni familiar seu podia aquell dia i allà, a
la sortida de la presó, es van enamorar.
Després de viure entre Espasens i Barcelona, l’any 1969 en Jean i l’Amparo es van
fer una casa als Hostalets anomenada la
Triassa, ben a prop d’Espasens. I jo també
vaig anar-hi a viure amb ells i els continuava fent de minyona.
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1949-2019, setanta anys de la crema del burro i inici de la tradició del burro savi

A la dècada dels quaranta del segle passat, en plena postguerra
espanyola i enmig de la Segona Guerra Mundial, els joves del país
havien de ser molt imaginatius i enginyosos per a divertir-se.
La guerra civil havia deixat els nostres pobles sense una gran part
dels homes joves, i els que havien sobreviscut a la contesa bèl·lica o
a la repressió posterior, estaven sotmesos a un règim que assenyalava uns i afavoria uns altres.

...Aquesta penya
organitzava balls i
festes diverses,
feien teatre,
combats de boxa i
fins i tot anuncis a
la mitja part del
cinema...

LA PENYA TAN, TU, JO, RIN
Enmig d’aquest depriment, gris i uniformitzador panorama, els joves s’agrupaven en
funció de la seva procedència familiar i/o
social i buscaven la millor manera de divertir-se. Així neix la penya TAN, TU, JO, RIN.
Aquesta penya la van fundar l'Emili Surroca, àlies el Palatrecu, de can Tianova i el
meu pare, en Florenci Gelis de can Pericus,
i hi van posar el TU i el JO i el nom dels seus
gossos, en TAN, d’en Florenci, i el RIN, d’en
Miliu.
Ells dos eren amics d’infància i compartien
l’afició per l’excursionisme, a part que eren
entre família, ja que en Miliu estava casat
amb una cosina d’en Florenci.
Aquesta penya organitzava balls i festes
diverses, feien teatre, combats de boxa i
fins i tot anuncis a la mitja part del cinema.

Aquests anuncis els “radiava” en Josep de
can Sopa i es veu que hi tenia una gràcia
especial, sembla que la gent anava al
cinema més per veure quins anuncis havia
preparat en Sopa, que no pas per les
pel·lícules. Els anuncis sempre eren d’establiments, negocis i indústries del poble.
Tenien com a punt de referència el cafè
cinema de can Valentí, que era pràcticament el seu local social, allà es reunien i
planificaven els seus actes.
La penya TAN, TU, JO, RIN es va convertir en
una mena d’organització social que liderava la majoria d’esdeveniments i espectacles que s’organitzaven al poble d’en Bas a
partir de 1945 i és en aquest context que un
dia decideixen reivindicar el nom de lletissons a través de la creació i exaltació de la
figura d’un cap de burro de cartró.
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...es va convertir
en una mena
d’organització
social que liderava
la majoria
d’esdeveniments
i espectacles...
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El burro i els cabeçuts de la Penya, davant dels antics vestidors del camp de futbol, el jove de la dreta és en Lluís Feixas
de la Brugada.

PUIGSACALM 143

Cartell que la Penya Tan, Tu, Jo, Rin, va editar per commemorar la crema del Burro l'any següent per la festa major.
Els noms en clau de les entitats col·laboradores corresponen a: MAGATZEMS FLORÉ = Botiga de roba de can Pericus
de Florenci Gelis. PEP BADOSA = Queviures de can Badosa de Josep Badosa, alcalde. FARRO TIESO = Molí dels
Piquers de Ramon Dorca. SIRINOLAS = Hostal de can Cassoles. BARBERIA VENCIDO = Sabater Joan Ventura. PEPE
PANCHO = Ferrer de ca la Manela de Josep Barcons. OBRES MONSSOP = Ramon Martí, àlies Mon Sopa, agutzil. VIAJES MARTÍ (a) Munilero = Josep Martí de can Sopa. CISTELLS MANUTO = el cisteller de can Man de Ramon Payola.
CICLES TRUDI-BORA = Josep Bartrolí taller de bicicletes de can Bora. RADIO YOLO = Manel Puig, arreglava ràdios i
era el dependent de la farmàcia. PENYA TAN-TU-JO-RIN = Emili Surroca, Florenci Gelis i els seus dos gossos.
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1949-2019, setanta anys de la crema del burro i inici de la tradició del burro savi

...al campanar del
poble hi havia una
planta de lletissó
situada en un punt
inabastable,...
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...agafar un burro i
tenir-lo uns dies
en dejuni i llavors
lligar-lo pel coll i,
amb una cúrria,
pujar-lo fins a
l’alçada del
lletissó.
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Estatueta del gos mascota de la Penya Tan, Tu, Jo, Rin, donada al GECA per en Josep Martí, fill d'en Josep Martí de can
Sopa, membre destacat de la penya.

ELS LLETISSONS
El gentilici popular de la gent d’en Bas, lletissons, es deu a la llegenda que explica
que al campanar del poble hi havia una
planta de lletissó situada en un punt inabastable, que embrutava la figura del campanar.
Antigament s’explicava que es va convocar
una assemblea a la plaça per trobar la
manera d’eliminar aquella herbota, la primera idea va ser col·locar bocois fins a

l’alçada d’on era la planta, ho van fer, però
els n'hi faltava un per arribar-hi i el més
llest del poble va dir que potser, si en treien
un de baix i el posaven dalt, hi arribarien.
Òbviament, no va donar resultat.
I així un seguit d’idees que no portaven
enlloc, fins que de nou, el més espavilat va
tenir una altra idea: agafar un burro i tenirlo uns dies en dejuni i llavors lligar-lo pel
coll i, amb una cúrria, pujar-lo fins a
l’alçada del lletissó. Aquesta idea, a la

La Sabina Masanella i la Maria Rigat al Casino, donant beure al burro i els cabeçuts.

...Tenim el cas de
Vilallonga de Ter,
on el gentilici
també és lletissó i
s’hi explica
exactament la
mateixa història
del burro i el
campanar...

L’Emili Surroca amb la seva dona, la Caterina Murlà Gelis.

Tenim el cas de Vilallonga de Ter, on el gentilici també és lletissó i s’hi explica exactament la mateixa història del burro i el campanar amb molt poques variants, i no és l’únic, hi ha altres pobles que expliquen
aquesta llegenda de forma més o menys
similar: Solsona, Perín (Múrcia) i el mateix
passa amb la llegenda dels Pescallunes,
Sant Feliu de Pallerols, Torelló i altres.
Òbviament, aquesta explicació de com es
van formar les llegendes populars de cada
poble és una interpretació personal, és
molt possible que alguna persona o institució especialitzada en temes de folklore o
tradicions locals, pugui donar una resposta
més acadèmica o exacta.
ELS FETS DEL BURRO A LA FESTA MAJOR
DE 1949
Després de llegir com es va produir el naixement de la llegenda dels lletissons, ja
queda molt clar que aquest nom va esdevenir un motiu de burla per a anomenar als
vilatans de Sant Esteve d’en Bas, arribats a
aquest punt, tornem a on dèiem que la
penya TAN, TU, JO, RIN decideix encarregar
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...I així, a través de
la sàtira, arrelava
una llegenda que
fins i tot els
autòctons de cada
poble s’acabaven
creient com a
seva...

majoria, els va semblar bé, ja que als
burros els agraden molt els lletissons i ferli passar gana faria que quan veiés la
planta, se la mengés sense dubtar.
Van decidir fer-ho un diumenge al matí, en
sortir de missa major, i així tothom veuria la
gesta de com arrancaven el maleït lletissó.
El diumenge al migdia, la plaça era plena a
vessar. Va venir gent dels pobles veïns a
veure si finalment els d’en Bas se’n sortien.
Tot a punt, quan la gent sortia de missa,
col·locada la cúrria dalt del campanar i la
corda al coll del pobre burro, comencen a
hissar-lo paret amunt. El pobre animal de
seguida va començar a treure la seva llarga
llengua que li penjava més d’un pam. Llavors, l’espavilat del poble va cridar: "Mireu,
mireu, com riu, ja veu la fi de la gana!"
Evidentment, el burro va morir penjat i el
lletissó va continuar enmig de la paret del
campanar i aquest fet es va convertir en la
burla permanent de la gent de la contrada.
Avui, no sabem l’origen ni la data d’aquesta
llegenda que s’ha transmès de viva veu
durant generacions. Segurament aquesta
història va ser propagada per trobadors
que anaven de poble en poble explicant
històries i llegendes que exaltaven les virtuts i, sobretot, els defectes dels pobles
veïns. Res feia més gràcia que riure’s del
poble veí. És fàcil imaginar la gent de Sant
Feliu asseguda a la plaça, mentre un xarlatà els explica les peripècies dels habitants d’en Bas per eliminar el lletissó i l’endemà, quan era a en Bas, feia el mateix
explicant la ridícula història dels Pescallunes, pescant la lluna amb un cove.
I així, a través de la sàtira, arrelava una llegenda que fins i tot els autòctons de cada
poble s’acabaven creient com a seva.
Segurament cada poble tenia una historieta similar i algunes han arribat fins als
nostres dies.
Per què explico que la transmissió d’aquestes llegendes es degué fer a través de trobadors o xarlatans que anaven de poble en
poble? Doncs, molt senzill, perquè la
mateixa història s’explica en pobles propers, propers però prou distants perquè no
hi hagi una comunicació directa entre ells.
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...Arriba la festa
major, la penya
anuncia que,
durant les
sardanes del
diumenge a la
tarda, el burro i els
capgrossos
sortiran a la
plaça....

L’Ajuntament, no sabem ben bé per què, ho
va prohibir. Suposem que en aquella època
no els agradaven gaire les manifestacions
populars, sobretot si venien de persones
que eren de famílies que havien perdut la
guerra. També es diu que les autoritats no
volien que sortís el burro, perquè els semblava que era una acció ridícula i no volien
que els altres pobles se'n riguessin.
Davant de la prohibició, els joves de la
penya es van trobar a can Valentí i van decidir no fer cas de l’ordre de l’alcalde. Van
elaborar un pla.
Van decidir el següent. A la mitja part de les
sardanes, des de can Meta al carrer de Sant
Pere, sortiria un home corrent amb el cap
del burro posat, faria una volta a la plaça i
fugiria ràpidament per les escales del
carrer Àngel Custodi i les de cal Lera, baixaria cap a can Valentí, on ja l’esperarien
alguns joves de la penya que li traurien el
cap i el tirarien pel balcó del darrere, dins
un cove amb roba bruta, on un altre jove el
taparia.
L’Agustí Gelis, l’Agustí de ca l’Antina nascut
el 1935, es recorda perfectament d’aquests
detalls. Ell fou l’encarregat d’obrir la porta
de can Valentí a l’home burro. En aquella
època, l’Agustí era l’encarregat de vendre
les entrades del cinema.
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...l’Agustí de ca
l’Antina nascut el
el 1935, es recorda
perfectament
d’aquests detalls.
Ell fou l’encarregat
d’obrir la porta de
can Valentí a
l’home burro...

un cap de burro per reivindicar el nom de
lletissons.
Per què ho fan? El meu pare Florenci explicava que a la gent del poble no li agradava
que els diguessin lletissons i que això
sovint provocava baralles amb els pobles
veïns.
Hi ha antecedents de baralles molt fortes
de joves d’en Bas i les Preses, o de Riudaura i en Bas, amb Riudaura. Els ajuntaments es van veure obligats a posar la festa
major al mateix dia per acabar amb les
baralles que se succeïen cada any per la
festa en un poble i en l’altre, ja que un any
hi va haver la mort d’un jove de Riudaura.
La penya, que tenia una gran popularitat
entre el jovent i també amb una part del
poble, va decidir donar la volta al terme lletissons. Van fer un cap de burro i uns capgrossos i els exhibien a cada un dels actes
que organitzaven, comiats de solters, festes dels quintos, els combats de boxa que
esmentàvem, etc. En tots aquests actes hi
era present el cap del burro i els capgrossos. Així, reivindicant el burro, volien evitar
les burles i les baralles.
Arriba la festa major, la penya anuncia que,
durant les sardanes del diumenge a la
tarda, el burro i els capgrossos sortiran a la
plaça.
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Florenci Gelis i la seva dona Caterina Torró, en una foto del 1994

...Tothom sap que
l’Ajuntament ha
prohibit la sortida
del burro i que els
joves no en faran
cas. El que no sap
quasi ningú, és
què faran...

Van encarregar aquesta feina a un home
que vivia a can Setze. Recordem que
aquesta casa està al costat de can Tianova.
Aquesta persona, també era el boxejador
preferit de la penya. Ells l’havien apadrinat
i el feien participar en les seves activitats.
Arriba la festa major i hi ha una gran expectació. Tothom sap que l’Ajuntament ha
prohibit la sortida del burro i que els joves
no en faran cas. El que no sap quasi ningú,
és què faran.
Fan el que havien planificat, surt en Setze
des de can Meta corrents i l’alcalde crida
aquella frase històrica: ”Guardias, detengan a este animal”. La Guàrdia Civil arrenca
a córrer darrere l’home amb el cap del
burro. Aquest fa la volta a la plaça, escapolint-se dels guàrdies que corrien i cridaven:
”¡Alto a la Guardia Civil, obedezca a la autoridad!”. En Setze va fer el que li havien
manat els joves i va arribar a can Valentí

amb suficient avantatge per executar totes
les accions tal com les havien planejat. Al
cap d’uns minuts, van entrar la parella de
guàrdies, acalorats i esverats, cridant:
”¿Dónde está el burro?, ¿dónde está el
burro?” Va sortir en Pepet de can Valentí,
l’amo de la casa i membre de la penya, i els
va dir aquella frase també històrica de:
"¡Aquí no entran burros!".
Això, que avui pot semblar una anècdota o
una gamberrada sense massa importància,
a l’època no es podia deixar passar, així
com així, pel poder establert.
L’endemà dilluns, els joves van haver de
presentar-se a la caserna de la Guàrdia Civil
i allà, l’autoritat militar, juntament amb l’alcalde, els van obligar a pactar que no traurien mai més el burro i que el cremarien.
Llavors els joves, com a contrapartida per
acceptar, els van proposar de cremar-lo el
dimarts de la festa, el dia de la Tornaboda,
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1980, Estrena del Ball del Burro Savi a la plaça d’en Bas.
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1949-2019, setanta anys de la crema del burro i inici de la tradició del burro savi
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...Imagineu-vos
l’escena. El burro
anava dalt del
carro i l’home
estirava el carro...
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el dia de la font. L’autoritat va acceptar.
Evidentment, ells van donar la volta al càstig.
Van encarregar, a un altre dels seus
col·laboradors habituals, en Miret, que
tenia un carro tirat per un burro, que es presentés a la plaça una hora abans de
començar la Tornaboda. Allà tenien el cap
del burro i el van col·locar dalt del carro. En
Miret, que es veu que era un gran animador, cantava les absoltes a l’animal de cartró i tirava ell mateix del carro. Imagineuvos l’escena. El burro anava dalt del carro i
l’home estirava el carro.
Davant de tot, hi anava l’orquestra tocant
una marxa fúnebre i tot el jovent de la
penya, i qui va voler del poble, anaven
darrere el carro com si fos una processó
d’enterrament. En aquella època, s’anava
així de l’església fins al cementiri en els
enterraments, òbviament sense orquestra!
En arribar als prats de la Font del Gat,
col·locaren el burro enmig i, envoltats d’un

Croquis d'una excursió al Puigsacalm de la penya a l'any 1948

Programa de la festa Major de any 1949, en castellà.

...I finalment,
setanta anys
després, el terme
lletissons, ja no és
un estigma, sinó
un motiu d’orgull
que ens representa
i dignifica...

AGRAÏMENTS
Joan Rubió, Anton Prat, Josep Sala,
Carme Sobrerroca, Agustí Gelis i
Ramon Puigvert, aquestes sis persones ens han refrescat la memòria
per elaborar aquest article, però
han sigut moltes les persones que
durant anys ens han anat explicant
els FETS DEL BURRO A LA FESTA
MAJOR DE 1949.
La llista seria interminable i encara
que tinc molts noms apuntats, segur
que me’n deixaria molts, de totes
maneres no puc deixar de dir que
dedico aquest escrit molt especialment al meu pare Florenci, e.p.d.

EL BURRO SAVI, 1979
Trenta anys després, a Catalunya hi ha una
moda d’organitzar marxes populars, com a
exemple en aquells anys hi havia, La marxa
dels 40, de Banyoles; L’embardissada, a
l’Alta Garrotxa; la marxa dels Passabigues,
de Santa Pau, i moltes altres a tot el territori català.
Al nostre poble, uns joves excursionistes
volen imitar aquest corrent i crear una
marxa popular pels entorns i muntanyes de
la Vall d’en Bas. Decideixen posar-li el nom
de LLETISSONADA.
Aquests joves són molt actius i organitzen
la festa major, el Foc de Sant Joan, lideren
un moviment contra un projecte d’explotació minera al Collsacabra que es diu
COMITÈ ANTIURANI D’EN BAS i, és clar,
inquiets i motivats socialment i políticament com són, també reivindiquen el gentilici lletissó i acabar amb el malnom.
El 1979 creen la Lletissonada. Aquest nom
no és casual, li posen a consciència.
El 1979 encarreguen, a l’escultor Manel
Traité i a un taller de Sants d’Olot, una talla
d’un cap de burro que encara avui és el seu
distintiu.
El 1979 van a veure el Sr. Josep Bassachs,
un home prolífic, creatiu i músic autodidacte, i li encarreguen que faci un ball i que
l’anomeni el Ball del Burro Savi. En Josep
Bassachs era contemporani i seguidor de la

penya Tan, Tu, Jo, Rin i va acceptar l’encàrrec entusiasmat. Bassachs també va crear
en aquesta època els gegants articulats, en
Gaiotàs i la Biela, i cal dir que ell és el gran
artífex de la faràndula d’en Bas.
El 1980, per la Festa Major, el diumenge a la
tarda, a la mitja part de les sardanes, l’orquestra interpreta per primera vegada el
Ball del Burro Savi. Els primers anys d’aquest ball es va ballar amb el cap de burro
distintiu del GECA, però posteriorment es
va substituir per un de més lleuger.
Aquell dia a la plaça, trenta anys després,
hi havia unes quantes persones que el 1949
havien patit l’absurda prohibició de fer sortir un inofensiu cap de burro a la plaça el
dia de la Festa Major.
El 1984, aquests mateixos joves decideixen
convertir-se en una entitat associativa
federada i creen el GRUP EXCURSIONISTA
CULTURAL I ALPINISTA (GECA) de Sant
Esteve d’en Bas.
I finalment, setanta anys després, el terme
lletissons, ja no és un estigma, sinó un
motiu d’orgull que ens representa i dignifica.
El que no va poder aconseguir del tot una
generació, ho va fer la següent, ho van fer
els seus fills.
Pere Gelis
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...El 1979 creen la
Lletissonada.
Aquest nom no és
casual, li posen a
consciència. ...

gran silenci, li calaren foc. Després recolliren les cendres i se les emportaren cap al
poble.
Sabem que, a la dècada dels cinquanta i
dels seixanta, hi van haver altres caps de
burro, cosa que voldria dir que la penya va
continuar amb el seu proselitisme per canviar l’estigma del malnom de lletissons,
però és ben cert que no ho van aconseguir
del tot, perquè, fins ben entrats els anys
setanta, encara era ben viu aquest costum
de fer servir el nom de lletissons per
menystenir els ciutadans de Sant Esteve
d’en Bas.
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El tres mil de l’estiu: Gran Bachimala 3.134 m

L
...Un cop arribem a
dalt tot el grup i
fet el recompte
dels 35
participants ens
vam felicitar
mútuament...
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...La dificultat del
terreny va fer que
el temps passés i
nosaltres
avancéssim molt
lentament...
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a clàssica sortida "Tres mil de l'estiu"
comença a rodar a dos quarts d'onze del
dia 3 d'agost del 2019 quan sortim amb
diferents cotxes en direcció a l’Hotel Casa
Anita de San Juan de Plan (Osca). Però,
abans d'arribar-hi, ens vam parar a dinar al
Restaurant/Hotel Peña Montañesa, on fa
cinc anys ja vam estar per fer el cim del
mateix nom. Arribem a l’hotel i, un cop ens
saludem i presentem, depenent de si ens
coneixíem o no, ens distribuïm en les diferents habitacions. Abans de sopar fem
temps i sortim a caminar una estona. Uns
per conèixer l’entorn del poble i d'altres
visitant, uns a peu i d'altres en cotxe, el
poble de Gistaín, que conserva l'encant del
seu passat i comprar alguns dels productes
típics de proximitat de la zona. A dos quarts
de nou, sopar i a descansar que ens havíem
de llevar d’hora, l’endemà. Ens llevem a
dos quarts de sis del matí per esmorzar i
encarrilar la sortida amb cotxes particulars
fins al Refugio de Biadós a 10 km de l'hotel
des d’on comencem, a les set del matí
aproximadament, a fer l'itinerari a peu.
Passem per La Cabana del Sarrau amb els
primers raigs de sol i, mentrestant, parem
per agafar un xic d’aire i recuperar energia.
Petit mos i som-hi de nou. Anem pujant per
camins semimarcats, ja sense boscúria i
molta verdor. Fins aquí ja portàvem una
mitjana de 300 m/h de pujada, acumulant
uns 600 metres de desnivell. Passem per
Pleta de las Vacas i las Trallas, llocs on ens

encantem mirant un gran ramat de xais fent
la transhumància, controlat per un pastor i
els gossos. Arribem al punt d'encreuament,
Cuello de la Señal de Biadós per beure i
reposar un xic i, seguidament, encarar la
pujada de més desnivell per arribar a assolir la Punta del Sabre, 3.174m. Aquest tram
ja va començar a ser més complicat i
havíem d’estar atents on posàvem les
mans i els peus per moure’ns amb seguretat i evitar qualsevol ensurt, ja que vam
haver de grimpar de valent per ser un
terreny molt escarpat. Un cop arribem a
dalt tot el grup i fet el recompte dels 35 participants, ens vam felicitar mútuament. Fem
una altra pausa per refer-nos i deixar
constància fent algunes fotografies. Reprenem la pujada tot resseguint la carena que
ens ha de portar el cim del Gran Bachimala,
ara sí amb quatre ulls per no perdre l'equilibri i precipitar-nos al buit. Una mica de
feredat sí que feia tot plegat. El temps per
arribar a l'objectiu se'ns va fer llarg. La dificultat del terreny va fer que el temps passés i nosaltres avancéssim molt lentament.
La conquesta del cim el vam fer aproximadament cap a les dues del migdia. Ho vam
celebrar plegats amb fotos, abraçades,
menges i piscolabis. Comencem a baixar
aproximadament cap a les tres tancant una
circular que ens torna al punt d’encreuament, Cuello de la Señal de Biadós. I, des
d'aquest punt, agafem el sentit contrari de
la pujada per encarar el retorn que es va fer

...va ser una
fantàstica sortida,
una bona fusió de
convivència de
totes i tots que ho
vàrem rematar
amb cava tal com
mana la tradició
per als novells...

Aquesta era la meva primera experiència
d’un tres mil i, per tant, no puc fer una comparació amb les anteriors, però aquesta us
asseguro que ha estat molt ambiciosa i ha
deixat al descobert matisos molt rellevants
i interessants que segurament serviran de
precedent per a les properes sortides.
Tot i que sembla que el més important fos
assolir el cim del Gran Bachimala de 3.174
m, que Déu-n'hi-do, per a mi va ser vital la
presència i participació dels júniors empenyent les noves incorporacions a la sortida
d’aquest tres mil (els que ens estrenàvem,
en Lluís Roca Pujol, en Jaume Barnó Delgà,
en Benet Riera Janover i jo mateix) i a la
resta de participants. Com a exjugador
federat de futbol, ja em deien que la joventut apreta i ajuden a fer un esforç per superar-te i seguir endavant. També els va bé a
ells per gaudir de la germanor que genera
la convivència entre joves i no tan joves.
L'organització va fer un bon estudi de la
sortida i se'n va assegurar de cobrir les
possibles mancances que poguessin sorgir,
sol·licitant la participació d'en Josep Juventeny com a vocal i l'ajudant Agustí com a
actors principals i la resta d'ajudants que
sempre incansablement hi van posar la
seva habilitat.
En definitiva, va ser una fantàstica sortida,
una bona fusió de convivència de totes i
tots que ho vàrem rematar amb cava, tal
com mana la tradició per als novells que
s’estrenen cada estiu, i que els júniors ja ho
havien assolit l'any anterior. Gràcies per
aquest magnífic record que com un trofeu
més guardaré a la vitrina de les fites aconseguides.
Antoni Xifra Ribot
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...no puc fer una
comparació amb
les anteriors però
aquesta us
asseguro ha estat
molt ambiciosa...

més llarg del que ens pensàvem. Passem
per la Vall d'Añes Cruces, Cabaña de Puyerueso, Bordas de Biadós i Refugio de Biadós, lloc on havíem deixat els cotxes aparcats i tancant així una segona circular i acabant fent un fantàstic vuit amb dues circulars. El més interessant de la baixada, les
imatges espectaculars. Tot i les 11,32 hores
invertides en l’activitat, les realment efectives caminant van ser de 6,38 hores. L'altitud
màxima assolida va ser de 3.174 m
començant des de 1.750 m amb un desnivell
acumulat de pujada i baixada de 1.572 m.
Quilòmetres efectius, 15,350 amb una mitjana de 2,406 km/h. El bon temps ens va
acompanyar durant tot el dia.
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L’acampada anual: la sortida més esperada de l’any
GECAmainda/GECAjovent

El Jovent i la mainada al cim del Pic de Ruf.

A

PUIGSACALM 143

...El viatge va ser
llarg, però molt
divertit. Vam fer
jocs i, a més, nens
del jovent només
feien que empipar
en Xino i això ens
feia riure molt...
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quest estiu vam anar d’acampada amb el
GECA mainada i jovent a Andorra, al refugi
Juclar. És una sortida que ens esperem amb
il·lusió perquè marxem lluny i dormim fora
de casa. Els nostres pares i mares també
diuen que l’esperen amb ganes, però no
acabem d’entendre la raó, perquè ells no
poden venir...
El dissabte al matí ens vam despertar molt
aviat per acabar de preparar la motxilla. De
seguida, vam anar a esperar l’autocar i...
cap a Andorra! El viatge va ser llarg, però
molt divertit. Vam fer jocs i, a més, nens del
jovent només feien que empipar en Xino i
això ens feia riure molt.
Quan vam baixar de l’autocar, vam anar
caminant fins al refugi. A mig camí vàrem
menjar el dinar que ens havien preparat els
pares. Després de menjar, vàrem arribar al
refugi. Ens varen fer esperar una hora, però
finalment hi vàrem entrar. Mentre esperàvem per entrar-hi, vam anar a explorar tot el
voltant del refugi i vam trobar una presa
molt gran feta de ciment, una corda per fer
equilibris, una hamaca i, fins i tot, neu. Era
un lloc molt xulo!

Hi havia moltes habitacions i molt grans,
amb lliteres de tres llits que no havíem vist
mai. Tampoc ens havíem trobat mai un
vàter on per tirar la cadena s’hagués de pitjar diverses vegades un pedal com el d’un
cotxe. Ens varen separar en dues habitacions, nens i nenes. Al refugi ens vàrem fer
amics dels fills dels guardes.
De seguida va ser l’hora de sopar. Als refugis sempre se sopa molt aviat i s’ha de ser
molt puntual. Vam menjar macarrons i botifarra amb puré de patates. Després de
sopar vam sortir a jugar una estona i, quan
es va fer fosc, la Núria i la Joana ens van
preparar un joc de nit on havíem de buscar
paraules per al final reunir una frase relacionada amb una cançó del GECA que ens
havíem inventat. Feia una mica de fred,
però ens ho vam passar molt bé.
L’endemà ens varen fer aixecar molt aviat
per anar a caminar. Vàrem esmorzar en el
mateix refugi i de seguida va començar la
caminada. El camí era molt maco i molt
llarg. Vàrem trobar un llac i, fins i tot, vàrem
poder tocar neu. Mentre caminàvem, jugàvem que en Xino: era el ieti del bosc!

...el cim del Pic Ruf
(2.615 m) vam
haver d’escalar
una mica. Era un
pèl complicat, però
els monitors i les
monitores ens van
ajudar avisant
quan calia vigilar,
dient on s’havien
de posar els
peus,...

Per fer el cim del Pic Ruf (2.615 m) vam
haver d’escalar un mica. Era un pèl complicat, però els monitors i les monitores ens
van ajudar avisant quan calia vigilar, dient
on s’havien de posar els peus, com ho
havíem de fer... Després de baixar, el jovent
es va separar per anar a pujar una altra
muntanya i nosaltres vàrem continuar
caminant en direcció al refugi, on ens esperava el dinar.
Després de dinar, vàrem anar a buscar l’autocar i ens vam trobar tres nens del jovent
que havien baixat corrents. Llavors, vam
esperar que arribessin la resta de jovent i ja
vam marxar amb l’autocar. Alguns nens
estaven tan cansats que van dormir durant
el viatge de tornada, però d’altres estaven
desvetllats i van estar xerrant, parlant de la
caminada, explicant anècdotes de la nit
anterior...
A mig camí, els monitors i les monitores
ens varen convidar a un gelat i, finalment,
vàrem arribar a Sant Esteve, on ens esperaven tots els pares i les mares, que després
dels habituals petons i abraçades ens van
començar a bombardejar a preguntes:
¿Com ha anat? ¿Us ho heu passat bé? ¿Us
hauria agradat estar-hi una nit més? ¿Hi
voldreu tornar l’any que ve?
JÚLIA RICART i MERCADER
PAULA SOLÀ i CELS (9 anys les dues)

Les dues redactores de l’article “La sortida
més esperada de l’any” de la secció de mainada i jovent, juntament amb els seus germans, aquest mes d’agost passat van fer la
Pica d’Estats de 3.143 m, el cim de Catalunya.
Una fita molt important vista l’edat dels
cinc, que el més gran en té 13 i la més petita
8. Vist això, aviat els monitors ens veurem
obligats a forçar la màquina.
Enhorabona, mainada!
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La mainada de retorn cap al refugi.
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Segon any consecutiu del camp de treball del camí ral
L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS ACULL PER SEGON ANY CONSECUTIU UN CAMP DE TREBALL PER A RECUPERAR UN TRAM DEL CAMÍ RAL

D
...Els treballs es
van reprendre on
es van quedar
l’any passat, en el
tram que va del
molí vell a la
carretera de
l’Aubert...
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..,cal esmentar la
participació i
implicació
d’entitats de la
Vall, que, d’alguna
manera o una
altra, han fet més
còmoda l’estada i
la feina dels
i les joves...

26

e la mateixa manera que l’any passat, durant
els primers 15 dies de juliol, vam tenir al nostre municipi una trentena de joves de tot
Catalunya participant en el camp de treball
que vol "recuperar" o "posar en valor" un
tram de l’antic camí ral.
Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen a realitzar projectes i
serveis en una comunitat que acull un grup
de joves. A Catalunya, els camps de treball
són organitzats per la Direcció General de
Joventut i gestionats per entitats i associacions juvenils i en col·laboració amb els diferents ajuntaments. Aquests tenen una
durada de 15 dies.
Enguany, altre cop l’entitat de la comarca
NÚRIA SOCIAL ha estat l’encarregada d’executar aquest camp de treball. Els treballs es
van reprendre on es van quedar l’any passat,
en el tram que va del molí vell a la carretera
de l’Aubert. Això ha estat així perquè l’any
passat, a causa del mal temps, molta part de
la feina feta va quedar en no res per l’efecte
de l’aigua i el moviment de terra. Enguany,
però, també s’ha aprofitat perquè, a banda
que es visualitzi aquest tram, es pugui gaudir
d’una manera més adient, fins i tot, descansant en una petita paret també recuperada.
Aquesta via d’origen medieval (o més antiga)
que uneix Vic i Olot no deixa de sorprendre,
ja que malgrat dos anys de treball intens,
encara no queda clar del tot quin era el seu
pas principal i quina direcció agafava just
abans de topar amb el riu o amb els camps de
conreu actuals.
A banda de tota la feina feta, dels valors i
aprenentatges que s’emporten els i les joves
participants del camp de treball, també cal

esmentar la participació i implicació d’entitats de la Vall, que, d’alguna manera o una
altra, han fet més còmoda l’estada i la feina
dels i les joves. Aquestes entitats són:
— GECA
— Agrupació no formal de joves de La Vall
d’en Bas
— Centre de Cultura i Natura Can Trona
— Culturània (direcció arqueològica)
— Club Futbol Vall d’en Bas
— Agrupació Naturalista Garrotxa
— Associació de Veïns d’Els Hostalets d’en
Bas.
Podeu veure les imatges de la zona on s’ha
realitzat exactament la recuperació del tram.
La recuperació d’aquest tram ens permetria
aclarir, encara que sigui parcialment, com
seguia el camí ral pel pla dels Hostalets. Com
a acció més visual, s’instarà l’òrgan pertinent
perquè senyalitzi el recorregut des del propi
nucli dels Hostalets.
Des de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, valorem molt
positivament aquest projecte:
Primerament, perquè el resultat més físic del
treball, o sigui, la neteja i visibilització de la
part del camí ral, roman com un atractiu més
del municipi i per la seva pròpia població,
alhora que significa la recuperació d’una
part del seu patrimoni cultural.
I segon, l’impacte en les polítiques de joventut al municipi, ja que, malgrat que sigui un
camp de treball on els joves protagonistes
són d’arreu del Principat, els i les joves de la
Vall coneixen aquesta opció per a les vacances d’estiu i poden establir nous vincles d’amistat, al mateix temps que aprenen a valorar el patrimoni que tenim, a defensar-lo i,
fins i tot, a incorporar-lo en la construcció de
la pròpia identitat.

Núria Social i Àrea d’Educació i Joventut
de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas
Imatge de la zona on s’han realitzat els treballs, al pla dels
Hostalets.

Fitxes de les sortides del tercer trimestre del 2019

COLLET DE LA GRALLA - PUIG DE
FONTLLETERA - PUIG DE LES
BORREGUES

30 de juny de 2019 — 23 participants
Horari efectiu: 3.40 h — Horari total: 5.02 h
Vocal: Joan Juanola
Itinerari: Sant Pere de Falgars, presa de la Coromina, torrent de la Codina, cabana de cal Santcrist, pla de Bartajol, camí Ral Vic-Olot, serra de
Mateus, coll de Pixanúvies, puig d'Afra, el Coll,
coll de Pixanúvies, la Serra, l'Hostalot, pont de
l'Hostalot i Sant Pere de Falgars.
Altura màx.: 1.075 m — Altura mín.: 830 m
Desnivell aprox.: 470 m
Quilòmetres: 12,480 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

7 de juliol de 2019 — 9 participants
Horari efectiu: 3.58 h — Horari total: 5.21 h
Vocal: Bartomeu Planaguma
Itinerari: collet de la Gralla, Fontlletera, coll dels
Tres Pics, puig de Fontlletera, serra del Catllar,
collada del Catllar, puig de les Borregues, collada
del castell dels Moros i collet de la Gralla.
Altura màx.: 2.680 m — Altura mín.: 1.941 m
Desnivell aprox.: 1.137 m
Quilòmetres: 13,380 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps

SANTA MAGDALENA DEL MONT

REFUGIO DE BIADÓS - PUNTA
DEL SABRE - GRAN BACHIMALA

2a CAMINADA 900 ANYS PARRÒQUIA ST. ESTEVE
21 de juliol de 2019 — 36 participants
Horari efectiu: 4.15 h — Horari total: 5.45 hores
Vocal: GECA
Itinerari: Visita parròquia de Sant Privat, pla d'en
Xurri, rec de les Olletes, camí dels Matxos, Cap
d'Indi, plana Mitjana, Santa Magdalena del Mont,
puig Corneli, coll de Joanetes, Mare de Déu de les
Olletes, can Turó i pla d'en Xurri.
Altura màx.: 1.360 m – Altura mín.: 617 m
Desnivell aprox.: 765 m.
Quilòmetres: 10'540 – Mitjana: 2'5 km/h
Temps: bon temps

4 d'agost de 2019 — 35 participants
Horari efectiu: 6.38 h — Horari total: 11.32 h
Vocal: Josep Juvanteny
Itinerari: Refugio de Biadós, Cabaña del Sarrau,
Pleta de Vacas, las Trallas, cuello de la Señal de
Biadós, punta del Sabre, Gran Bachimala, cuello
de la Señal de Biadós, valle de Añes Cruzes,
Cabaña de Puyerueso, Bordas de Biadós i Refugi
de Biadós.
Altura màx.: 3.174 m – Altura mín.: 1.750 m
Desnivell aprox.: 1.572 m
Quilòmetres: 15,350 – Mitjana: 2'406 km/h
Temps: bon temps
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Socials
DEL PUIGSACALM A WATERLOO

11 DE SETEMBRE

Aquest trimestre, les quatre entitats excursionistes, que vam
coordinar Cims per la Llibertat - Puigsacalm, ens hem tornat
a conjurar per a acompanyar-vos a fer una ruta i un dinar per
Bescanó i així recaptar fons per la caixa de resistència.
Dia: 17 de Novembre 2019
Lloc de sortida: Polivalent de Bescanó (41°58'03.5"N
2°44'15.0"E / 41.967633, 2.737512)
Hora de sortida: 9 del matí
Rutes: La curta 8 km i la llarga 15 km.
Hores de Marxa efectiva: La curta 3 h la llarga 5 h

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Trobada anual per a canviar la senyera del puig de
Sant Antoni.
A les 9 del matí: Sortida en comitiva des del local
social.
Un cop acabat l’acte del canvi de senyera, hi haurà
esmorzar per a tots els assistents.
A les 13.00 h tothom al carrer ample per la sortida
amb bus per a la manifestació de Barcelona.
El GECA recomana a tothom de penjar la senyera
als balcons.

Reserves dinar: En els centres excursionistes Colla Excursionista l’Isard (Bescanó), GECA (St. Esteve d’en Bas), Grup
Excursionista Amerenc Esquelles (Amer) i l’ Ateneu d'Acció
Cultural (Girona).
Preu aproximat: excursió + dinar 20 €.
Hi haurà parlaments de representants civils i polítics, ens hi
acompanyaran familiars i amics dels presos i exiliats tot
amenitzat amb actuacions musicals.

LLICÈNCIA FEDERATIVA 2020
Les llicències s'hauran de recollir a l'oficina del GECA, al C/St.
Josep núm. 3 de St. Esteve d'en Bas en horari d'ofina (dimecres
de 2/4 de 7 a 8 del vespre).

A
partir del dia 4 de
desembre, es renovarà automàticament
la llicència federativa per al 2020 a tots els
socis del GECA que se’ls va gestionar l’any 2019. La
modalitat serà la que actualment cadascú té en vigor.
Si algú no vol que se li renovi la llicència, o vol canviar
de modalitat, ens ho hauria de comunicar
abans del 29 de novembre d’enguany.
Per altra banda, tothom que estigui interessat a treure’s la llicència
federativa per al 2020, i que en l’any anterior no se li hagués
tramitat, que ens ho faci saber com més aviat millor.
Tingueu en compte que no es tramitarà
cap llicència, si no ens heu comunicat
per endavant les vostres
dades bancàries.
Es cobraran les despeses bancàries
dels rebuts retornats.

DIES 1, 2 i 3 DE NOVEMBRE DE 2019

SORTIDA cultural
AL MONCAYO
Dia 1: Sortida amb bus a primera hora matí
Visita a BELCHITE (provisional)
Nit a TARAZONA “Hotel las Brujas”
Dia 2: Excursió al cim de SAN MIGUEL (Moncayo)
de 2.316 m
Nit a TARAZONA “Hotel las Brujas”
Dia 3: Visita al MONASTERIO DE PIEDRA
Dinar al Monasterio
Tornada cap a casa
Preu: 240 euros
Inclou: bus, 2 nits hotel “Las Brujas” amb sopar
i esmorzar, dinar 1er dia, dinar pícnic pel Moncayo i entrada i dinar al Monasterio de Piedra.
Més informació: 606651591, Menguis
677 318 530 Bretcha
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20 d’octubre

5a VERTIKALM, quilòmetre vertical al Puigsacalm (5,2 km)

Sant Privat de Bas

13 d'octubre 2019

Caminada solidària Fundació Oncolliga

Girona

26 i 27 d’octubre

6a Trepitja Garrotxa Solidària (84, 64, 23 i 12 km)

Oix

10 de novembre 2019

IV Marxa solidària per la Frater

Sant Feliu de Pallerols

28 de desembre

Sant Silvestre

Les Planes d’Hostoles

31 de desembre

Sant Silvestre de Sant Roc

Olot - Barri St Roc

Sortides socials
Dia 15: Portada del Pessebre a Sant Julià del
Mont

setembre
Dia 29: Cap de Creus - el Port de la Selva
Sortida de 15,3 km a càrrec de TOSCA, Serveis
Ambientals d’Educació i Turisme
ITINERARI: Far del cap de Creus, cala Culip, paratge de
Tudela, mas Rabassers de Baix, ermita de Sant Baldiri
de Taballera, punta de la Creu i el Port de la Selva
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: TOSCA
SORTIDA: Amb autocar, conjunta amb el CEO i TOSCA
A les 6.45 hores del matí del carrer Ample d’en Bas i
A les 7.00 hores davant del Parc Nou, Olot
Telèfon: 606 651 591 i 972 270 086.
El preu de la sortida és de 30 € Cal reservar plaça
d’autocar.

jovent

Dia 29 : Esmorzar de les Maries.
ITINERARI: Sant Privat, El Gutlló, Baumes del Gutlló,
L’Amat, El Solà, La Creu del Macià, Veïnat de Dalt i
Sant Privat
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Les MARIES
SORTIDA: 7.30 hores del matí de local del GECA
Telèfon: 630 42 67 91 i 606 65 15 91
Hi haurà esmorzar fet pels cuiners del GECA.

muntanya

octubre
Dia 12: Puig d’Arques
ITINERARI: Cabra Penjada, el Roquetal, can Sitges,
puig d’Arques, pla de can Sabater, can Llac, can Salvador i cabra Penjada
DURADA: 4 hores de marxa efectiva.
VOCALS: CE Bell Matí.
SORTIDA: 6.45 h del matí del local social del GECA
7.00 h del matí de l'aparcament del Consum
Telèfon: 606 651 591 i 675 762 283
Sortida conjunta amb el CE Bell Matí

Dia 27: Santuari Mare de Deu dels Munts
ITINERARI: Sant Genís d’Oris, Vilanova, Sant Salvador de Bellver, Masvell, Sant Roc, Sant Isidre, Mare
de Déu dels Munts, Collet de Mitja Lluna, Puig Cornador, Vilanova i Sant Genís
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan Colí
SORTIDA: 7.00 h del matí del local social del GECA
Telèfon: 606 651 591 i 648 653 247

novembre
Dies 1, 2 i 3: Sortida cultural al Moncayo
Dia 2: Caminada al cim de San Miguel (Moncayo)
2.316 m.
ITINERARI: Aparcament, Fuente del Chorro, Santuari
de Ntra. Sra. del Moncayo, Collado de las Piedras,
Alto del Corralejo, Alto del Collado de las Piedras,
Cim del Moncayo, Collado de Castilla i Aparcament
Programes a part

Dia 17: Espinelves (Arbres monumentals).
ITINERARI: Espinelves , Viladrau, Arborètum de Masjoan i Espinelves.
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: GECA.
SORTIDA: 7.00 h del matí del local social del GECA
Telèfon: 606 651 591 i 677 318 530.
Nota: La visita a l’Arborètum de Masjoan val 3 euros.

desembre
Dia 6 : Sant Nicolau – 3a caminada 900 anys
Parròquia de Sant Esteve.
ITINERARI: Joanetes, Sant Antoni de Puigpardines,
Santa Maria de Puigpardines, Massegur, Sant Bartomeu del Mallol, Can Perequel i Sant Esteve d’en Bas.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Maria Nierga
SORTIDA: 7.30 h del matí del local social del GECA
Telèfon: 606 65 15 91 i 630 426 791
Hi haurà esmorzar per a tots els participants.

jovent
setembre
Dia 29: Continuem escalant...
ara a Sta. Brígida
ITINERARI: Camp de Futbol de l’Amer, Masia
d’Amer, Santa Brígida a on escalarem i de tornada ho farem baixant pel mateix camí.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 1 hora + 4 d’escalada
VOCALS: Monitors GECAjovent.

octubre
Dia 27: Bicicleta – St. Esteve d’en Bas
fins a Girona
ITINERARI: Farem el bicicarril, de St. Esteve d’en Bas
fins a Girona. La pujada es farà amb transport.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

novembre
Dia 24: Bellmunt
ITINERARI: St. Pere Torelló, St. Roc, la Portella, Bellmunt, l’Alzina Grossa, les Pedroses, les Comes i St.
Pere de Torelló
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent i GECAmainada

desembre
Dia 15: Portada del Pessebre – Sant Julià
del Mont
ITINERARI: Santa Pau, Sant Martí, coll Satrapa, Sant
Julià, collet de Sant Martí, l’Aulet, Rifago i Santa Pau.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 7 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores i mitja
VOCALS: Secció de Muntanya (Joan i Josep)

setembre
Dia 29: Santa Brígida i Santa Lena
ITINERARI: Camp de Futbol de l’Amer, Masia
d’Amer, Santa Brígida. Sta. Lena i baixada
pel mateix camí
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del
darrere)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 2,5 hores.
VOCALS: Juan Rubió, Ester Mulí, Marta
Bonamaison

octubre
Dia27: Puig i Bolet de Toia i Roques encantades
ITINERARI: Coll de Condreu, puig de Toia,
Bolet de Toia, Roques dels Esqueions, clot
de Papelló, collet de l’Arç, estany Armadans, Roques Encantades i coll de Condreu
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del
darrere)
HORARI: 8 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores i mitja
VOCALS: Sergi Plana, Xevi Juanola i Laia
Amat

novembre
Dia 24 : Bellmunt
ITINERARI: St. Pere Torelló, St. Roc, la Portella, Bellmunt, l’Alzina Grossa, les Pedroses, les Comes i St. Pere De Torelló
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del
darrere)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Joan Rubió, Ester Mulí i Núria
Bonamaison

desembre
Dia 15: Portada del Pessebre – Sant Julià
del Mont
ITINERARI: Santa Pau, Sant Martí, coll
Satrapa, Sant Julià, collet de Sant Martí,
l’Aulet, Rifago i Santa Pau.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del
darrere)
HORARI: 7 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores i mitja
VOCALS: Secció de Muntanya (Joan i Josep)
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muntanya

ITINERARI: Santa Pau, Sant Martí, coll Satrapa, Sant
Julià, collet de Sant Martí, L’Aulet, Rifago i Santa Pau
DURADA: 4.15 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan i Josep
SORTIDA: 7.15 h del matí del local social del GECA
7.30 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 26 72 10 i 620 240 952
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VERNTALLAT
AGROBOTIGUES
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

MULTIPINTATS
D’EN BAS

Tels 972 690 732 · 636 124 294 · 620 377 564
www.multipintats.cat · info@multipintats.cat
Crta. dels Martins, 24 · 17176 Sant Esteve d’en Bas

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

CUINA
VOLCÀNICA
DES DE 1994

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES
c/ de Vic, 18 - 17177 Els Hostalets d’en Bas (la Garrotxa, Girona)
C/ Vic, 10
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)

Tel. 972 69 00 06
e-mail: hostalet@garrotxahostalatge.cat
www.restauranthostalet.com

A la gasolinera de la Vall

Carrer Olot, 17 - 17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 690 150 - Fax 972 691 047
Línea BBVA 902 22 44 66 / www.bbvanet.com

Tel. 972 691 056
Mòb. 678 280 348
Obert cada dia
Servei de cafeteria bar, restaurant
i menjars per emportar
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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

VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER DE

Daniel Guijo Caparrós

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

electricitat • aigua • calefacció

Ctra. Santa Coloma,14
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 663 773 269
info@instalfalgas.com
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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

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

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

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

L’Esbarjo d’en Bas (zona esportiva St. Esteve d’en Bas)

PUIGSACALM 143

Carrer de la Via, s/n - Tel. 632 16 45 04
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COROMINAS SACREST
FARMÀCIA

SANT ESTEVE D’EN BAS
C/ OLOT, 13 – TEL 972 69 00 42

FARMACIOLA
SANT PRIVAT D’EN BAS

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

ATENCIÓ FARMACÈUTICA • DERMOFARMÀCIA
ORTOPÈDIA • FÓRMULES MAGISTRALS
PRODUCTES NATURALS • HOMEOPATIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ • PRODUCTES INFANTILS

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 143

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

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR
AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA

Av. Pirineus, 14 - La Canya (17857)
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Tel. 972 290 240
e-mail: gratx.cat@gmail.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

Llibreria Ma. Antònia
Allotjaments

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

CENTRAL LES PRESES
SANT ESTEVE D’EN BAS
PASTISSERIA LES PRESES

Tel. 972 69 30 88
Tel. 872 20 25 76
Tel. 972 69 30 90
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info@allotjamentsrurals.com
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