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PÒRTIC

rosada, i ens tornem més apàtics veient el que ve,
fred, més fred i esperem que almenys la tramuntana no se’ns endugui.
No voldria ser pessimista, ni de bon tros, és veritat
que estem en temps de recolliment, però estic
segur que és per a preparar-nos i renéixer a la primavera, créixer a l’estiu i recol·lectar per a la tardor, per així passar l’hivern que ve el millor possible i seguir fent girar la roda.
Així que no patiu, estem arreplegats, però quan
sigui el temps de cel clar-blau, de sol-calor, serèalegre, fulles-verd, sequera-pols, terrós-sequera,
marietes-maduixes, tempestes-canícula, gerds i
síndria i cireres-vermell, dia-xafogor, nit claraestrelles fugaces, insomni, alegria... La rauxa s’apoderarà de tots nosaltres i els moments actuals
ens hauran permès pensar per anar construint
nous camins, noves idees, noves iniciatives
(30cims.cat) i des del fons del meu cor estic segur
que els dies de primavera-calor arribaran amb
aquella espurna, il·lusió i determinació que permeti que anem cap amunt.
En tot això cadascú veurà el que no hi ha, o no hi
veurà el que hi pot haver, com sempre diem en el
PUIGSACALM el que s’hi publica és únic i exclusiu de
la persona que hi escriu, són idees momentànies,
implícites, o explícites, cadascú que s’ho agafi com
vulgui, però no hi ha res més, i ningú em podrà
negar que tenim un hivern calorós de temperatura,
on ningú no fa massa gairebé res per a remeiar,
però que és fred de cor i que aquí, si no anem junts,
no hi haurà escalfor que valgui.
Espero i desitjo que passeu un molt bon any 2020.
Sergi Plana Planagumà
President del GECA
PUIGSACALM 144

res.

El GECA també té les seves estacions i curiosament
segueixen un perfil molt similar a les estacions de
l’any. Estem en temps de recolliment, temps d’asseure’s i reflexionar, immersos en l’hivern que,
d’una manera o altra, s’ha apoderat de tot i de tothom i enforteix totes les seves característiques i en
els moments que vivim s’intensifiquen més les
parts negatives que les positives.
Boira-gris, resol-fresc, núvols-trist, fulles-groc,
humitat-rosada, fang-pluja, molsa-bolets, gebrafred, carbasses i moniatos i caquis-taronja, nespres de tardor-marró, nit-glaçada, neu-blanc, nitnegre, somnolència, apatia...
Tota la seva fredor cau sobre nosaltres i ens sentencia i captura, el fred ens punxa el cor, la foscor
és més viva que mai, la boira ens ennuvola els ulls,
però resistim en l’aixopluc de casa nostra i compartint la croada, la calor, encara que minsa, prové
de compartir camí, i les guspires que es veuen al
fons venen dels joves, ara sí que tots junts lluitem
contra la fredor que s’havia enquistat sense capacitat d’innovar.
I nosaltres, en aquest trimestre, hi hem volgut
aportar el nostre gra de sorra per així no caure en
un pou sense fons, perquè ni la grisor, ni la fredor,
ni la tristor, que ens ha sentenciat a tots, pugui
aconseguir la seva fita, la de deixar entrar el fred
dins i deixar que ens consumeixi, ens apagui i ens
faci desaparèixer, i per treure el cap de la foscor i
veure una mica el sol, juntament amb els companys de la Colla Excursionista l’Isard de Bescanó,
el Grup Excursionista Amerenc Esquelles d’Amer i
l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona, vam organitzar
la que seria la segona entrega de Cims per la Llibertat, amb els quals l’any passat vam apadrinar el
Puigsacalm portant-hi 1.100 persones, així que
aquest any ens hem confabulat per a crear una
nova excursió, molt més reivindicativa, amb el nom
de Pujada a St. Grau per la Llibertat, on vam ajuntar 271 excursionistes i, en el posterior dinar groc,
més de 450 persones, per a seguir reivindicant que
el món excursionista ha lluitat, lluita i lluitarà sempre per la llengua, per la cultura, per la identitat,
pels drets i seguir reclamant la llibertat de tot el
poble català, una gran jornada, una festa a la solidaritat que ens tempera i emboira, en parts iguals,
pel record dels que no estan amb nosaltres.
Passen els dies, apareixen tímids rajos de sol, la
boira s’escampa, però dura poc, torna el resol, la
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Des del Puigsacalm estant...

ESQUERRA L’ESGUERRA.
ERC, la nova CiU del segle XXI

...El poble s’ha
posat davant
l’autèntica
revolució del segle
XXI, la revolució
Catalana...

...Sí, la variant
d’Olot és farà,
tard o aviat es farà
i abocarà els
cotxes a l’actual
carretera de les
Preses...

Escric en plenes festes nadalenques, pocs
dies abans de la festivitat que il·lumina els
ulls dels infants, el dia dels Reis, i a
Espanya, un país ben monàrquic, acaben
de rebre un regal del partit republicà de
Catalunya.
ERC els han facilitat la formació del seu
govern, del govern d’Espanya, dels governants que ens han tancat a la presó els nostres polítics per seguir el mandat del poble,
del govern que ens ha estomacat mentre
votàvem, del govern que permet i potencia
que estomaquin els nostres joves, del
govern que ha potenciat el clam “a por
ellos”, del govern que està intentant inhabilitar el nostre president, del govern que persegueix els nostres polítics exiliats en ple
segle XXI i els vol humiliar i tancar a la presó.
El populisme i possibilisme d’ERC no té
nom i no hi ha excusa pel que estan fent.
Aquests volen tocar poder, poder autonòmic, volen governar i destruir l’adversari
polític, encara que aquest sigui català i
independentista, ja ho van demostrar
temps enrere dient no a les llistes unitàries.
El poble s’ha posat davant l’autèntica revolució del segle XXI, la revolució catalana,
però alguns dels seus polítics els han abandonat per aconseguir la “cadira”, la menjadora, que deia en Pujol, i així s’haurà acabat per un temps la revolució catalana.
Parlant d’en Pujol, em ve al cap que el que
està fent ERC és ben bé el que feia CDC o
CiU als anys noranta, només que aquells
eren més bons negociadors i estrategs i
almenys en treien un rendiment econòmic
molt superior.

LA VARIANT DE L’ENFADÓS
Rius i rius de tinta han corregut i correran
sobre la famosa variant o variants d’Olot i les
Preses i la Vall d’en Bas.
Tard o d’hora aquesta carretera es farà, això
ho sap tothom, ho sap fins i tot el més ferm
opositor i ho sabem perquè una carretera com
aquesta no pot reduir la seva problemàtica a
una causa local, a una causa domèstica, per
molt que l’alcalde de la Vall d’en Bas, en una
lectura molt populista, parli del “jardí de casa
nostra”, la dimensió d’aquesta variant és
molt més àmplia i important per a l’economia
del país i d’Europa i, per tant, reduir-ho a un
problema local, quan se sap que no ho és, és
simplement fer populisme, voler quedar bé
davant dels votants i amagar la realitat disfressant-se d’heroi amb una capa màgica.
Sí, la variant d’Olot es farà, tard o aviat es farà
i abocarà els cotxes a l’actual carretera de les
Preses i llavors el col·lapse serà monumental.
No seria més coherent i lògic negociar en
positiu i buscar solucions abans no ens arribi
aquest desastre?
Els polítics locals estan per cercar solucions,
no per posar impediments.
Penseu que els principals perjudicats serem
els habitants de més al sud de la comarca, és
a dir, els que haurem de travessar cada dia,
anant i venint, les Preses.
Que tingueu molt bon any!
Pere Gelis

PUIGSACALM 144
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“30 cims gironins”, un repte per assolir

...El grup
organitzador
portarà un registre
de participants i
cims assolits que
es publicaran
regularment en les
revistes de cada
entitat...

E

ls qui som habituals de l’excursionisme,
amb el temps anem coneixent territori i
assolint cims, però estic segur que, quan
mireu fotografies o repasseu les excursions
fetes, us trobeu que hi ha muntanyes que
repetim amb pocs anys de diferència: Puigsacalm, Bassegoda, Comanegra, Bastiments, Puigmal, Taga... Són les que tenen
més anomenada, i que, per una ruta o una
altra, sempre acabem repetint. Al costat
d’aquests famosos, trobem altres cims,
secundaris, poc coneguts i poc transitats,
que mai hem trepitjat i que, com a molt, ens
els mirem quan hi passem a prop...
Des del GECA i conjuntament amb altres
entitats excursionistes gironines que s’han
afegit al projecte us presentem la proposta
“30 cims gironins” amb l’objectiu de conèixer millor totes les comarques, tant de
Girona com de la Catalunya Nord que ens
són més properes.
Hem preparat una llista de 54 cims o llocs
emblemàtics amb interès excursionista en
què el repte serà assolir-ne un mínim de 30.
Alguns us seran coneguts i probablement
haureu trepitjat com el puig dels Llops, el
Sant Marc, els dos Gra de Fajol o el pic de la
Dona. Però d’altres segurament no... el
Puig dels quatre termes, el Castellet de
Rocafesa, el puig Cerverís, el turó de Morou
o la torre de Goa...
Cada persona podrà triar els que més li
interessin, la data, la ruta i el grau de dificultat que li sigui més convenient. Alguns
estan pensats per fer-ne dos en una
mateixa excursió. Els Gra de Fajol, puig
Sou i Rocacorba es podran fer lliurement

de manera individual, en grup o també participant en les sortides socials que les entitats excursionistes puguin programar. L’únic requisit per participar-hi serà ser soci
de qualsevol entitat excursionista gironina
i a la qual el participant haurà de comunicar
el cim assolit i la data.
El grup organitzador portarà un registre de
participants i cims assolits que es publicaran regularment en les revistes de cada entitat i a la web www.30cims.cat, on trobareu
més informació. El registre s’iniciarà amb els
cims assolits a partir de l'1 de gener del
2020 i finalitzarà el desembre del 2025.
Animeu-vos, i motxilla, botes, mapa, guia
de muntanya, wikiloc... i endavant!
David Ortiz
GECA de Sant Esteve d’en Bas

ENTITATS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE:

Ateneu d’Acció Cultural
(ADAC) de Girona

Centre Excursionista
de Besalú

Grup Excursionista i
Esportiu Gironí
(GEIEG) de Girona

Grup Excursionista
Amerenc Esquelles
d’Amer

Associació Colla
Excursionista l’Isard
de Bescanó

Centre Excursionista
Lloret de Mar

GECA de Sant Esteve
d’en Bas
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...Hem preparat
una llista de 54
cims o llocs
emblemàtics amb
interès
excursionista en
què el repte serà
assolir-ne un
mínim de 30.
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

La perruqueria i la botiga de roba de Can Jeroni
Molts recordareu la perruqueria que hi havia a can Jeroni, al carrer Sant Josep i que més
recentment hi hagué una botiga de roba regentada per la Maria Muntada. Fins i tot durant
un temps, el germà de la Maria, en Josep Muntada, hi tingué una ferreteria.

T

PUIGSACALM 144

...A casa la Maria,
van decidir posar
una perruqueria a
baix, a can Jeroni,
i es va dir
perruqueria
“Maria”.

6

ot va començar quan la Maria, filla de can
Jeroni, va acabar els estudis bàsics, als
dotze anys. Llavors va fer el comerç a en
Bas mateix amb les monges. Ella volia
seguir estudiant i ser mestra, però tenia un
problema a la vista, i els seus pares li van
dir que estudiar no li aniria bé. Des dels
nou anys que anava a ajudar l’Annita perruquera (la dona d’en Miquelet de ca l’Amàlia) a la perruqueria de la plaça. Quan va
acabar el comerç tenia quinze anys i va
decidir anar a Barcelona, a l’acadèmia de
perruqueria. Va estar sis mesos estudiant a
l’acadèmia Henri Colomer i s’estava en una
residència de monges del Cor de Maria.
Quan va tornar a en Bas va coincidir que

La Maria quan estudiava amb les monges.

l’Annita perruquera va plegar i se’n va anar
a viure a Olot.
A casa la Maria, van decidir posar una perruqueria a baix, a can Jeroni, i es va dir perruqueria “Maria”. Era l’any 1962. En aquell
moment, a en Bas, hi havia una altra perruqueria a can Setze, que la portava la Maria
Tané. Però es va casar i se’n va anar a viure
a Sant Feliu. Llavors la Maria Teresa de ca
l’Amàlia es va fer càrrec d’aquesta perruqueria, però no hi va estar gaire temps perquè se’n va anar a la perruqueria de la
plaça, on hi havia hagut la seva cunyada,
l’Annita.
La Maria va tenir la seva perruqueria a can
Jeroni durant 10 anys. Hi va tenir treballant

15/1/20

...els homes solien
anar a can Valentí
a jugar a cartes, i
les dones del
carrer de Sant
Josep se n’anaven
a la perruqueria a
fer tertúlia...

...Quan els fills van
fer-se grans, la
Maria va obrir una
botiga de roba,
també a can
Jeroni, just al
costat d’on hi
havia hagut la
perruqueria...
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La Maria amb el seu fill Manel al carrer Sant Josep, on es
pot veure el rètol de la perruqueria.

la Teresa Bassachs, la Montse Sargatal i la
Dolors Fàbrega, de la Canova. També l’ajudava la seva germana Joana. Era una perruqueria on només anaven dones, de totes
les edats, i just davant hi havia la barberia
d’en Portils.
Els dissabtes al vespre, els homes solien
anar a can Valentí a jugar a cartes, i les
dones del carrer de Sant Josep se n’anaven
a la perruqueria a fer tertúlia. Havien arribat a ser una bona colla: la de can Verdaguer, la Laura, la Lola de can Xulo, la Mercè
de la Serradevall... i també hi anava la
Mariàngels de can Quim i els portava un
xuixo a totes. Es creava un ambient molt
familiar i s’hi estaven fins a les dues de la
matinada. L’endemà a les vuit del matí anaven totes a missa, i a les nou la Maria ja tornava a obrir la perruqueria.
Obria de dimarts a dissabte i diumenge el
matí. Tancava només els dilluns, i era el dia
que aprofitava per anar a Girona amb tren a
l’acadèmia de perruqueria, per aprendre
coses noves.
Com a totes les perruqueries, hi havia les
típiques revistes del cor, i també revistes de
perruqueria. Però, sobretot, el que feien les
clientes era parlar del que passava a tot el
poble, era el lloc on s’assabentaven de tot,
era la diversió que hi havia.
La va tancar quan va néixer el seu fill petit,
en David, i el seu fill gran, en Manel, tenia
tres anys. Llavors, a en Bas, no hi havia
guarderies, i els seus pares treballaven, i
per tant no va tenir més remei que tancar la
perruqueria. Va estar uns anys fent-se
càrrec de la casa i dels fills.
Quan els fills van fer-se grans, la Maria va
obrir una botiga de roba, també a can
Jeroni, just al costat d’on hi havia hagut la
perruqueria.
La idea d’aquest nou negoci va venir per-

què l’Herminio, el marit de la Maria, viatjava per la Casanova i venia gènere de punt.
De resultes d’això van conèixer gent del
sector i la Maria tenia ganes de fer alguna
cosa. I com que el local ja el tenien, va obrir
la botiga, que es va dir “Can Jeroni”. Venien
roba d’home i de dona i la van tenir fins que
es va retirar als cinquanta-vuit anys. Hi
anava a comprar molta gent d’en Bas,
també dels Hostalets i Joanetes. Llavors

La Maria i la seva germana Joana, que també l’ajudava a la
perruqueria. Totes dues amb l’uniforme.

molta gent encara no tenien cotxe per anar
a Olot.
Venien conjunts de vestir, faldilles, jerseis,
roba de mudar... i els típics davantalets o
bates que moltes senyores portaven.
A can Jeroni, hi va haver també una ferreteria durant dos o tres anys, que la va posar

La Maria en
l’actualitat.

en Josep Muntada, germà de la Maria, al
mateix local on hi havia hagut la perruqueria. Més endavant, l’Anna Puigdevall, la
dona d’en Manel, el fill de la Maria, hi va
posar una escola d’anglès, “Escola d’anglès
Bas”.
Laia Martí
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Presentació: una vall de pas, en el camí dels exèrcits
El divendres 4 d’octubre de 2019 vam iniciar el segon cicle de conferències
organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Esteve d’en Bas i coordinat pel
president del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC),
Miquel Àngel Fumanal. El tema d’enguany és “El pas de les guerres per
Sant Esteve i la Vall d’en Bas”, suggerit per la mateixa associació veïnal.

C
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...la Vall d’en Bas,
com a unitat
geogràfica, ha
estat des de
sempre un punt de
pas i comunicació
des de la plana de
Vic cap a les
muntanyes del
Ripollès...
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om a presentació hem volgut parlar de forma
general amb la conferència que portava per
títol Una vall de pas, en el camí dels exèrcits.
La inclusió de la paraula “camí” no ha estat
gratuïta, sinó intencionada: la Vall d’en Bas,
com a unitat geogràfica, ha estat des de
sempre un punt de pas i comunicació des de
la plana de Vic cap a les muntanyes del
Ripollès, i això ha fet, des d’un punt de vista
més ampli, que la Vall hagi esdevingut un
dels trams més concorreguts del gran camí
reial (i segurament antic pas d’època
romana, o anterior) que unia en línia recta
Barcelona amb els colls de muntanya del
nord de Camprodon. Això significa que al
llarg dels segles dels quals conservem documentació, hagi quedat un cert rastre històric
del pas de tropes de tota mena per la Vall, no
tant per encontres bèl·lics transcendentals,
sinó pel moviment de soldats i la necessària
comunicació cap a altres viles i unitats
geogràfiques.
Per tant, directament o indirectament, la Vall
ha vist travessar els exèrcits que van ser protagonistes al segle XV, durant el període de
guerra civil que enfrontà el rei amb la Generalitat, o sigui la Guerra dels Remences
(1462-1472); de la qual ja ha parlat Miquel
Freixa; al XVI, el moment de màxima explotació forestal per a la construcció naval de
l’Armada Invencible i al XVII, amb el conflicte

obert amb la Guerra dels Segadors i el Tractat dels Pirineus (1640-1659), dels quals parlarà el Dr. Xavier Solà; al segle XVIII, el període entre la Guerra de Successió (17001715) i les obres documentades al camí ral a
partir de 1729, fins a la Guerra Gran (17931795), del qual parlarà el seu màxim especialista, en Miquel Puig i Reixach; al segle
XIX, des de la guerra del Francès i al llarg de
les tres guerres entre carlins i liberals, narrades per l’historiador Maties Remisa; i fins a
temps molt més recents, com és la Guerra
Civil de 1936-1939, del qual ens en parlarà
l’expresident del PEHOC, el professor Jesús
Gutiérrez.
La possibilitat de creuar-la amb més o
menys facilitat es deu en bona part a l’existència del ja esmentat camí reial, popularment “camí ral”, que ja apareix esmentat en
l’acta de consagració de l’església de Sant
Esteve d’en Bas, l’any 1119. A principis del
segle XIV, en temps del rei Jaume II, serví de
comunicació per a l’extracció de fusta de
faigs del vescomtat de Bas amb destinació a
les reials drassanes de Barcelona. Al segle
XV, en temps d’Alfons el Magnànim, tingué
un paper semblant, quan el rei projectà una
carretera d’en Bas fins a Vic, preparada per a
transportar fusta en carros, que serviren per
a les seves campanyes militars mediterrànies i la conquesta de Nàpols. Entre 2009 i
2010 el projecte de rehabilitació històrica i
arqueològica del camí ral va permetre datar
amb precisió les estructures viàries que
encara poden admirar-se a la pujada del
Grau. Entre 1729 i 1731 el corregiment de Vic
endegà una campanya constructiva on s’implicaren centenars de persones de la rodalia, que realitzaren treballs d’extracció de
pedra i pavimentació durant diversos
mesos. En els dos darrers anys, tant el GECA
com els joves dels campaments d’estiu
d’ARRIANT han treballat per recuperar zones
del camí al pla, entre el molí Vell i el desaparegut molí de l’Aubert.
Miquel Àngel Fumanal
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Les guerres remences (1462-1472 i 1483-1484)

L
...Els pagesos, i
Francesc de
Verntallat amb
ells, van escollir
majoritàriament el
bàndol de la
monarquia...

...Finalment Joan II
i el seu fill Ferran
el Catòlic, i els
anomenats
Verntallats, van
guanyar la
guerra...

a primera revolta dels pagesos de remença
coincideix amb un altre gran conflicte: la
guerra civil catalana (1462-1472). Abans de
1462, quan va començar la guerra, les negociacions per solucionar la qüestió remença,
alenades per la monarquia, van ser força difícils. Els pagesos es veien aclaparats per un
nombre excessiu de serveis i obligacions. No
podien obtenir la redempció per la seva única
iniciativa. En el fons de les seves consciències, es feien càrrec de la injustícia d’unes
prestacions que, si tenien una raó de ser en
altres temps, ara quedaven fora de lloc.
Però les coses no va ser senzilles. La revolta
social es barrejà amb una altra revolta política, de més volada, que donà lloc a la guerra
civil catalana que va durar fins al 1472. Sigui
com sigui, la monarquia, amb el suport d’una
part dels nobles i dels pagesos, s'enfrontà
contra la Generalitat i una altra part dels
nobles. Els pagesos, i Francesc de Verntallat
amb ells, van escollir majoritàriament el bàndol de la monarquia, ja que tenia una llarga
tradició de negociar millors condicions per
als pagesos; tradició que mancava clarament
a l’altre bàndol. Verntallat es fa protagonista
de les reivindicacions, serà el cabdill dels
remences, i assolirà un lideratge extraordinari.
El partit de la monarquia va estar a punt de
perdre la guerra en diverses ocasions. La

Francesc de Verntallat, vescomte d’Hostoles.

zona dita de la Muntanya, en mans pageses,
va resultar irreductible durant el conflicte.
Finalment Joan II i el seu fill Ferran el Catòlic,
i els anomenats Verntallats, van guanyar la
guerra. Però la qüestió remença va restar
pendent de solució.
Dos anys després d'acabar la guerra (1474),
el rei va nomenar Verntallat vescomte d'Hostoles. L'oferiment del títol ha estat considerat com una maniobra del rei per restar protagonisme al líder dels camperols. Tanmateix
Verntallat va protagonitzar, el 1475, dues
manifestacions de força a favor de l'abolició
dels mals usos, que mostren la seva fidelitat
a la causa social. De fet, durant els anys
1472-1482, la zona de la Muntanya és considerada pels historiadors com un lloc lliure de
servituds per als pagesos. Els senyors, entretant, lluitaven per contrarestar la possible
ofensiva de les reclamacions remences i van
aconseguir del rei la constitució, titulada
Com per lo senyor, que perjudicava els camperols. Per la mateixa constitució, Verntallat
perd el títol i les possessions de vescomte
d’Hostoles.
Pocs anys després, el 1484, el pagès Pere Joan
Sala, lloctinent de Verntallat a l’anterior
guerra, inicia una sublevació camperola que
donà lloc a la segona guerra remença, ara ja
amb unes motivacions clarament socials.
Verntallat no apareix a la documentació d’aquesta revolta però, quan, el març de 1485,
Pere Joan Sala és capturat i terriblement executat, el líder dels pagesos torna a fer-se present en conquistar el Castell d’Hostoles.
És en aquest moment crític quan el rei decideix fer un pas endavant cercant una solució
definitiva. Seran moltes les converses, les
reunions i els viatges que hauran de fer els
síndics pagesos, liderats majoritàriament per
Verntallat, per cercar un camí viable d'entesa
amb els senyors. Finalment se signà, el 21
d'abril de 1486, a Guadalupe (Extremadura),
la Sentència Arbitral que posava fi als mals
usos. És la primera abolició de servituds en
forma de llei a Europa. Entre les divuit persones que firmaren la sentència, pel bàndol
pagès, el primer que signa és Francesc de
Verntallat.
Miquel Freixa
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La Vall d'en Bas, un indret privilegiat per la seva flora
La meva primera presa de contacte amb la Garrotxa va ser al Puigsacalm, el qual vaig visitar per primer cop fa
18 anys en el meu primer dia de treball, i no se m’oblida la sensació de natura exuberant que m’envoltà en
poder trepitjar les fagedes màgiques i embruixades que portaven cap a la Font Tornadissa; per mi, que venia
de treballar durant dos anys a l’Alt Camp, va ser una injecció d’energia que encara tinc present cada cop que
hi torno, fins i tot recordo la trucada que vaig fer a un amic mentrestant baixava per la carretera a l’altura de
Joanetes explicant-li com havia estat el meu primer dia de feina en aquesta comarca.

E
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...la Garrotxa
ofereix als amants
de l’excursionisme
i la natura una
oferta inigualable
quant a
diversitat...
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l temps passa de pressa, i en aquests
moments no recordem que divuit anys
enrere pujar a la Garrotxa des de Barcelona era molt més feixuc i complicat
que ara que ja estan construïts els túnels de
Bracons; el més còmode era conduir per l'N152 fins a Ripoll per una via d’un sol carril per
cada sentit i arribar a Olot baixant pels túnels
del Capsacosta... total, 1 hora i 30 minuts de
viatge.
Pels que no som nascuts aquí i som amants
de la natura, de l’excursionisme, dels
esports a l’aire lliure i del sentiment de
muntanya, però que ho havíem viscut de
lluny i que sortíem els caps de setmana des
de joves a buscar tot això amb el grup del
cau dels dissabtes, era fàcil caure en la
sensació que viatjaves a un altre país si
venies a la Garrotxa. En el meu cas, el primer cop que vaig visitar aquest país va ser
l’excursió que fan tots els alumnes de Catalunya als volcans de Santa Margarida i el
Croscat; el segon va ser a Beget el 1997,
amb el mencionat cau, que tot i que pertany administrativament al Ripollès,
orogràficament i sentimental pertany a la

Garrotxa i forma part del que anomenem
Alta Garrotxa.
El 6 de novembre de 2001 era el tercer cop
que venia ja per quedar-m'hi, amb la idea
de recórrer la infinitat de camins entre paisatges encisadors tan diversos que van des
de l’Alta Garrotxa fins a Sant Miquel del
Mont, les serres del Corb i de Finestres i la
serra de Santa Magdalena i el Puigsacalm
que domina el paisatge en mosaic de la Vall
d’en Bas, la petita Suïssa catalana.
Tal com he comentat, la Garrotxa ofereix als
amants de l’excursionisme i la natura una
oferta inigualable quant a diversitat, tant
des del vessant esportiu, com faunístic,
com de riquesa paisatgística.
Així doncs, i centrant-nos a la Vall d’en Bas
i les muntanyes que l’envolten, es pot afirmar que és una zona on l’orografia i la
vegetació dominant fa que aquest sigui un
indret veritablement especial; aquesta
dada la podem sustentar en el fet que la
Garrotxa, per relació superfície de bosc superfície comarcal, és la que té més superfície arbrada de Catalunya. El 75% de la
superfície total està formada per boscos.
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...l’arbre dominant
és el faig i que
creix en llocs
obacs a partir de
700 metres, aquí
no s’observa
barrejat amb
d’altres arbres ni
tan sols arbusts...

La fageda a la serra de Llancers.

...són boscos
agraïts, ja que
l’estrat herbaci
presenta una gran
abundància
d’espècies i
frondositat que es
manté verd a
l’estiu gràcies al
dens fullatge...

Si ens centrem en aquests últims factors,
de vegades potser no acabem de ser conscients què tenim al nostre voltant, a l’abast de les nostres mans i dels nostres
sentits; no és només el paisatge del qual
podem gaudir quan ens perdem enmig
d’aquesta natura màgica, sinó també dels
recursos que durant anys la gent del país
ha extret d’aquest entorn privilegiat i que
he anat aprenent en converses d’allò més
enriquidores.
Com a introducció voldria dir que, des del
punt de vista de la diversitat arbrada, a la
Vall d’en Bas podem trobar uns paisatges a
cops molt homogenis i marcats clarament
com les fagedes, i en altres ocasions ens
trobem amb uns entorns més heterogenis i
amb més diversitat tant faunística com
vegetativa.
El paisatge de fageda amb el·lèbor verd és
present a tota la zona de la serra de Llancers i la serra de Santa Magdalena i Puigsacalm i on l’arbre dominant és el faig i que
creix en llocs obacs a partir de 700 metres,
aquí no s’observa barrejat amb altres

arbres ni tan sols arbustos i fan d’aquests
boscos indrets recollits i perfectament transitables en els quals el pendent de la muntanya i les diferents alçades dels exemplars, de vegades majestuosos, estratifiquin les branques on les fulles agafen diferents tonalitats en totes les èpoques de
l’any, des de la primavera, quan emergeixen verdes, fins a la tardor, quan evolucionen cap a les diferents tonalitats ocres i la
seva posterior caiguda; voltar per aquests
boscos és un privilegi que hem de saber
valorar. Les fagedes constitueixen un element molt original dins el paisatge vegetal
de la comarca i el seu contrast amb la resta
de les formacions boscoses és molt marcat.
A les parts altes de la serralada de Santa
Magdalena podem trobar unes agrupacions vegetals i una flora pròpia dels estatges de Prepirineu, com per exemple espècies pròpies d’alta muntanya com àrnica,
l’arnica montana, o la gençana groga per
sobre dels 900 metres.
A la Vall d’en Bas trobem boscos higròfils
mixtos amb roure pènol en els quals podem
trobar aquest arbre barrejat amb l’avellaner, l’auró, el boix marí, el boix grèvol i el
freixe; i són boscos agraïts, ja que l’estrat
herbaci presenta una gran abundància
d’espècies i frondositat que es manté verd
a l’estiu gràcies al dens fullatge que el protegeix dels raigs solars. Aquests boscos de
roure que s’estenen per les fondalades
occidentals de la comarca només es troben

Genciana groga (Gentiana lutea).
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La Vall d'en Bas, un indret privilegiat per la seva flora

...i els nostres
estimats boixos
que els últims tres
anys han patit els
efectes cruels de
l’arribada de
l’eruga del boix...
Els boixos castigat per la plaga de la papallona.
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...De fet, si hem
d’esperar alguna
cosa positiva dels
efectes negatius
de l’aparició de
l’eruga del boix,
serà la més que
possible
proliferació
d’altres arbres i
plantes enmig del
sotabosc...
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a Catalunya en aquesta zona i en alguns
enclavaments de la Selva, Osona i el
Ripollès; és en aquestes zones on aquestes
rouredes que es consideren una raresa per
la peculiaritat del clima puntual d’aquests
rodals i per haver sobreviscut a la presència
de l’home i les seves intervencions al medi.
Només la Vall d’Aran és l’altre indret de
Catalunya on podem trobar aquestes
comunitats d’una manera més extensa i
important, tot i que allà el clima atlàntic les
afavoreix. Es tracta, doncs, d’una comunitat
de molt interès que ha estat protegida com
a “superfície forestal d’àrea reduïda” al
Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa (Generalitat de Catalunya, 1992,
1994) i com a bosc d’alt interès biològic
(Generalitat de Catalunya 2010) –Extret de:
Cartografia 1:5000 i tipificació dels boscos
higròfils amb roure pènol de la Garrotxa.
Xavier Oliver & Xavier Béjar)-.
També trobem rouredes de roure martinenc
que se situen entre les zones de l’alzinar i
les fagedes on, a més d’aquests, trobem
castanyers, trèmols, alzines i els nostres
estimats boixos que els últims tres anys
han patit els efectes cruels de l’arribada de
l’eruga del boix. A causa d'això, és potser
en aquests moments que ens adonem,

quan passegem per aquests paratges, de la
quantitat de boixos que hi havia, ja que ara
es poden observar com s’alcen els troncs
esquelètics enmig de l’arbreda sota els
raigs de llum que ara penetren enmig d’aquests. De fet, si hem d’esperar alguna
cosa positiva dels efectes negatius de l’aparició de l’eruga del boix, serà la més que
possible proliferació d’altres arbres i plantes enmig del sotabosc que abans era tot
ocupat i que ara deixa espai per a altres
espècies que aprofitaran el moment per
aconseguir un tros de terra i fer-se-la seva.
Tal com he mencionat abans, i com a continuació de les curiositats que van una mica
més enllà de la simple observació del territori i d’aquesta diversitat de vegetació per
estatges que trobem des de les planes fins
als cims que envolten la vall, a mesura que
van passant els anys i interacciones amb la
gent de tota la vida d’aquesta terra de
remences és certament fascinant com
coneixes noves curiositats de la vegetació
que trobem per aquests voltants, així com
dels usos que li ha donat la gent en el passat i que potser s’estan perdent. Alguns
d’aquests són certament eficaços i molt
populars, i d’altres molt coneguts però que
no van més enllà de mites i creences que
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...l’orella d’os,
molt coneguda
entre les persones
autòctones de més
edat per les seves
propietats per la
lluita contra
diferents aspectes
dels refredats...

...em va cridar
l’atenció per la
senzillesa del
raonament, és
sobre la planta
anomenada herba
fetgera; a aquesta
planta que podem
trobar a la
Garrotxa i també a
la Vall d’en Bas...
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Orella d’òs (foto extreta de l’IEC realitzada per Florenci Vallès).

s’ha acabat demostrant que no tenen cap
aplicació de les que se les atribueixen.
D’aquesta manera, als entorns de la Vall
d’en Bas podem trobar espècies de plantes
guaridores molt conegudes com ara l’àrnica
i la gençana groga que les persones de més
edat han recollit i utilitzat a vegades i que
saben molt bé quines són les seves aplicacions i que jo personalment desconeixia que
podia trobar en aquestes contrades.
De fet, la primavera passada vaig observar
per primer cop una comunitat de gençana
groga en un dels altiplans que donen vistes
a la Vall, em va sorprendre i em va recordar
quan estudiava la normativa que la reguOrdre és
lava, d’això ja fa molt de temps i l’O
la 5/11/84 sobre la Gentiana lutea inclosa a
l’Annex 2, que recull les espècies, la

Herba fetgera (foto extreta de wikilock, autor Llorenç Martí).

recol·lecció, tallada i desarrelament de les
quals (de plantes senceres o les seves
parts) estan sotmeses a autorització prèvia
en tot el territori de Catalunya.
D’altres més comunes, com l’orella d’os, són
molt conegudes entre les persones autòctones de més edat per les seves propietats i per
la lluita contra diferents aspectes dels refredats i que sovint he sentit que la seva
recol·lecció estava prohibida per ser una
planta protegida; una creença que, en aquest
cas, no és certa, igual que la recollida de molses per a l’ús ornamental de casa per èpoques nadalenques, que tot i que és cert que
hi ha espècies de molses protegides mitjançant una normativa catalana, en principi
cap d’elles les trobaríem en aquests entorns.
Sí que hem de tenir en compte que a dins
dels espais d’interès natural o les zones
estrictament protegides com el Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa no les
hem de recollir i, a més a més, fora d’aquests
espais existeixen una sèrie de recomanacions a l’hora de recollir-la, com ara no recollir més d’1 m2 seguit i fins a un màxim de
4 m2 o no fer-ho en zones de talussos, en
zones d’aigües epicontinentals o en zones
d’aigües contínues on la molsa pugui estar
en contacte amb l’aigua.
Per últim, i per acabar amb una de les
curiositats que em va cridar l’atenció per la
senzillesa del raonament, m'agradaria parlar sobre la planta anomenada herba fetgera. A aquesta planta, que podem trobar a
la Garrotxa i també a la Vall d’en Bas, se li
atribueixen una sèrie de propietats curatives relacionades amb la neteja del fetge o
la lluita contra les seves inflamacions. Mai
havia sabut per què, fins que fa poc una
persona amb molt de criteri i coneixements
em va comentar que es creia que disposava
d’aquestes propietats perquè la forma
lobulada de la fulla s’assemblava a la
forma d’un fetge i la gent la prenia com a
planta guaridora. Ara bé, el que també feia
la gent que la prenia, perquè estava en un
moment delicat de salut respecte a aquestes afectacions, era fer una dieta més sana
i cuidar-se més, que al cap i a la fi era el que
feia millorar el seu estat de salut i no les
infusions de les fulles fetgeres.
Antoni Mayorga
Agent Rural de la Generalitat de Catalunya
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El personatge: EN MIQUEL DEL PRAT
En Miquel Soler i Soler va néixer l’11 de juny del 1930 a la casa Desprat
d'en Bas, col·loquialment el Prat d'en Bas. Els seus pares eren els
masovers d’aquesta casa pairal i ell era el petit de quatre germans. Als
tretze anys va començar a fer d’aprenent de paleta i als vint-i-quatre ja
tenia la seva empresa de construcció, que ha arribat a ser una de les
més importants de la nostra comarca.
En Miquel als dotze anys a l’escola.

...Al Prat ho van
aixafar tot i els
rojos hi van fer un
col·legi. I per la
retirada hi van fer
un hospital...
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...en Ramon de can
Man i jo vam anar
a treballar de
paletes a Olot amb
en Pere Picart. Hi
anàvem cada dia
en bicicleta...
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Quins records té de la seva infància i
joventut al Prat?
Jo vaig néixer al Prat i hi vaig viure fins als
vint-i-quatre anys. Nosaltres ens estàvem a
dalt, a les golfes, i els meus pares feien de
masovers. Al primer pis, hi havia els marquesos, però només venien a l’estiu. I a la
planta baixa, hi havia les quadres, on els
meus pares tenien les vaques, que les munyien i venien la llet.
De masovers, també hi havia en Manel i
l’Aurèlia, que s’estaven al Prat de baix, la casa
que hi ha a l’entrada. Amb ells érem com de la
família, i amb els marquesos, també.
Els meus pares portaven sis quarteres de
terra, cinc d’elles eren dels amos del Prat i
una era del marquès de Monistrol, a en Bas
marquès de Vilamala.
També tinc molts records de la guerra.
Recordo que el dia que va començar vaig
anar a missa amb el pare i vam trobar un
parent que ens va dir: “Ramon, quedem-nos
a casa, que van molt mal dades. La guerra
estallarà”.
Al Prat ho van aixafar tot i els rojos hi van
fer un col·legi. I per la retirada hi van fer un
hospital. Un dia al matí, la mare va anar a
munyir les vaques i va veure un llençol. El

va aixecar i a sota hi havia dos morts! El
pare va anar a dir-ho a l’alcalde, que li va
respondre: “Agafa el carro i la vaca i porta’ls al cementiri”.
Els meus pares van viure al Prat fins que el
meu pare es va morir i llavors la meva mare
i el meu germà Pere van anar a viure a Olot,
a la casa que jo els havia fet. Els altres germans i jo ja feia temps que havíem marxat
del Prat.
On anava a l’escola?
Anava a l’estudi de baix, amb el senyor Tornabell, me’n recordo molt. En aquella
època ho fèiem tot en castellà. Vaig anar-hi
fins que vaig tenir tretze anys.
I llavors ja es va posar a fer de paleta?
Sí, en Ramon Payola de can Man i jo vam
anar a treballar de paletes a Olot amb en
Pere Picart. Hi anàvem cada dia en bicicleta.
I també ens vam posar a estudiar. Hi havia
una acadèmia que es deia Salavedra (que,
per cert, eren parents dels del Picanyol) que
ensenyaven coses de la construcció per
correspondència. A casa anàvem curts d’armilla i, en Ramon i jo, pagàvem per un i estudiàvem tots dos. Anàvem a estudiar a can
Man, ja que els pares d’en Ramon, a les sis

(*)
En Miquel a l’estudi de baix amb els seus companys, entre els quals hi reconeixem, en Josep de can Sopa, en
Ramon Torró de ca la Núria, en Joan Masoliver de ca l’Estevot, en Ramon Payola de can Man, l’Enric Raset de cal
Sastre, en Josep Camps de can Camps, en Josep Font de ca l’Emília, (†) en Miquel Soler del Prat, en Joan Salavedra del Picanyol, àlies Daucik i en Pere Cudí de can Perefel, àlies Truman.
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(*)

...Vaig tenir una
mitjana de
vint-i-cinc
treballadors meus,
a més d’altres
que treballaven
per mi...

Comunió solemne. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Pere Cudí de can Perefel, àlies Trumman, (*) Miquel Soler del Prat, Lluís
Padrosa de la Vila, Josep Prat de can Borina, Joan de ca l’Amàlia, Pep Feixas del Marguí, Josep Sala de can Coll, Josep Plana
de la Pomareda, Pere del Bac, Joan Comaplà de can Sabes, àlies Tan, Jaume Font de can Verdaguer, àlies Pic, Pitu de can Guix,
en Casica de la Casica, en Dou Vella de la Dou Vella, Bertomeu Casals de can Barral i Josep Bartrolich de can Bora.

de la tarda, ja se n’anaven a dormir i així
podíem estudiar tranquil·lament. M’interessava molt el tema de la construcció i en
aquell moment, al Brasil, s’estava construint
la capital, l’església, el parlament... Vaig
voler-ho anar a veure i finalment hi vaig anar,
però quan tenia cinquanta-quatre anys!
Tot el que vam estudiar ens va servir molt.
Des dels tretze anys fins que vam anar a la
mili vam estar treballant de paleta durant el
dia i estudiant a les nits a can Man. Estudiàvem cada dia menys el dissabte, fèiem
setmana anglesa.

vegada havíem arribat a anar en bicicleta
fins a les Planes, al ball.
Quan teníem uns vint-i-quatre anys vam fer
una colla que es deia la colla Menguis. El
nom ve d’en Miquel Blanch, que va dir:
“Ens hem de dir els Menguis”.
En aquesta colla hi havia: en Ramon de can
Man, en Josep de can Bora, en Pep de can
Burina, en Josep de cal Ros, en Miquel
Blanch, jo mateix, i, a última hora, va venir
en Pere Cudí. Ens cuidàvem de fer la festa
Major. Aquesta colla va durar fins que vam
tenir uns trenta-cinc anys.

Què fèieu el jovent d’en Bas per passarvos-ho bé en aquella època?
Els dissabtes solíem anar a ballar. Dèiem a
casa que érem als cafès d’en Bas i alguna

Ens ha parlat que vau estar treballant i
estudiant fins que vau anar a la mili. Què
vau fer després?
En tornar de la mili, jo em vaig establir de
contractista i en Ramon va muntar un
magatzem de materials.
Jo llavors tenia vint-i-quatre anys, i en establir-me de constructor me’n vaig anar a viure
a Olot, a casa la meva germana, la Mercè,
que estava casada amb l’Esteve Espunya. Jo
encara no tenia cotxe i m’havia de desplaçar
en bicicleta. Als trenta anys vaig tenir la
moto, i al cap de tres anys, el cotxe.
Amb l’empresa en vaig fer molta via, de
créixer. Al cap de tres o quatre anys ja tenia
dotze o tretze persones treballant-hi.
També va venir el meu germà gran, ell havia
fet de paleta. Quan l’empresa anava crei-

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Ramon Payola (Món de
Can Man), (Joan de can Central), Miquel Blanc (Menguis)
de (can Baratu), Josep Bartrolich (Bora), Miquel Soler
(Quel del Prat).
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...En tornar de la
mili, jo em vaig
establir de
contractista...
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El personatge: EN MIQUEL DEL PRAT

...Vaig conèixer la
Carme quan jo
tenia vint-i-tres o
vint-i-quatre
anys...
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...durant la guerra,
van venir una
família de
refugiats. Hi havia
un matrimoni amb
un fill i una filla
[...] La filla era
molt amiga de la
meva germana i el
fill era molt amic
d’en Pere de can
Pericus.

16

xent, jo no podia amb tot, i vaig anar a trobar en Xicu del Racó, Francesc Fàbregas,
que va fer d’encarregat general.
Vaig tenir una mitjana de vint-i-cinc treballadors meus, a més d’altres que treballaven per mi. A en Bas, vam fer la fàbrica de
can Verdaguer, el CAP, l’estructura del
Pavelló...
Al començament, l’empresa es deia Miquel
Soler SA, després es va dir Construccions
Soler i, finalment, Bassegoda Construccions. El nom va sortir d’en Xicu del Racó,
que era del GECA i molt muntanyista.
Com va conèixer la seva dona?
Vaig conèixer la Carmelita quan jo tenia
vint-i-tres o vint-i-quatre anys, i ella en
tenia vint o vint-i-un. Ens vam conèixer a la
festa de Sant Joan les Fonts (hi anàvem en
bicicleta!) i vam començar a festejar.
Ens va casar un mossèn jove d’Olot que
havia estat a en Bas. La cerimònia va ser a
l’església de Sant Roc i va venir tota la colla
Menguis.
En casar-nos ja vam venir a viure a la casa
de Sant Pere Màrtir, que era de la meva germana, i encara avui hi vivim.
Hem tingut dos fills, dos nets i dos besnets.
Tot nois!

Casament d’en Miquel amb pares, sogra i cunyat.

En Miquel amb els seus pares i germans. D’esquerre a
dreta: en Miquel, la Mercè, en Pere i en Francisco. I els
pares: la Conxita Soler i en Ramon Soler, que eren cosins.

Segur que té moltes anècdotes per explicar que li han passat al llarg d’aquests
anys...
El dia que van entrar els nacionals alguns
homes tenien por que se’ls emportessin.
L’Esteve (el pare de l’Aurèlia del Prat), el
meu pare i el meu germà se’n van anar a
dalt al Prat a colgar-se sota els pellons de
blat de moro perquè no els veiés ningú.
També he de dir que jo era una mica murri.
A l’estiu, al Prat, quan hi havia els amos,
venien sempre les minyones. Jo tenia l’habitació just al costat de la d’elles. A vegades ens escapàvem junts, anàvem a ballar i
les presentava als meus companys. Jo considerava que les havia d’ajudar.
Una altra cosa que puc explicar és que a en
Bas, durant la guerra, van venir una família
de refugiats. Hi havia un matrimoni amb un
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D’esquerra a dreta: Ramon (fill), Maria Àngels (nora), Jan (besnet), Carmelita (muller), Miquel, Pep (fill), Marí (besnet),
Mireia (neta política), Miquel (net).

...No faig gairebé
res d’especial.
Cada dia vaig a
l’Esplai...

fill i una filla i van llogar una casa a en Bas.
La filla era molt amiga de la meva germana
i el fill era molt amic d’en Pere de can Pericus (el germà d’en Florenci). De fet el pare
d’aquest nen li deia: “Fes-te amic d’en
Pere, i no seràs aviciat com els de Barcelona”. Després aquesta família va tornar a
Barcelona, i finalment van anar al Brasil. Un
cop allà va escriure a en Pere. De tant en
tant venia a en Bas i vam començar a fer
sopars junts: érem el noi del Brasil, en Pere
de can Pericus, en Mon de can Sopa i jo
mateix. Aquests sopars es van anar mantenint durant molt de temps i hi venien les
nostres senyores i tot.
Ens ha parlat abans que va viatjar al Brasil. Ha fet molts altres viatges?
Sí, fins que vaig tenir cinquanta anys viatjava amb la dona i els fills. I a partir de llavors els fills ja no venien, però vam continuar viatjant amb altres matrimonis. Hem
viatjat molt per Europa, Amèrica, hem estat
a Singapur, Bali... i moltíssims llocs més.
Expliqui’ns a què dedica el seu temps des
que està jubilat.
No faig gairebé res d’especial. Cada dia
vaig a l’Esplai, que és la llar de jubilats que
hi ha a plaça Catalunya. Hi vaig cada dia a
dos quarts de set, i a les nou torno a ser a
casa. Em vaig fer de la junta i tot i em cuidava dels billars. I als matins vaig cada dia
a peu fins a Cropic’s, on faig un cafè i torno
a pujar a casa amb el TPO.
Laia Martí

RECOMANI’NS
UN COLOR: A l’estiu, el blanc, i a l’hivern,
el negre.
UN LLIBRE: Sempre he llegit el diari, La
Vanguardia.
UNA CA NÇÓ: Perfídia.
UNA PEL·LÍCUL A: Lo que el viento se llevó.
UN PROGRAMA DE TE LEVIS IÓ: Els de política
UN LLOC PE R VIURE: Sant Pere Màrtir
UN MOME NT I NOBLIDABLE: El meu casament.
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...fins que vaig
tenir cinquanta
anys viatjava amb
la dona i els fills.
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Pujada a Sant Grau i Dinar Groc per la llibertat

I
...les quatre colles
que vam apadrinar
el cim del
Puigsacalm
estàvem davant de
l’inici d’alguna
altra cosa
important, un nou
projecte...

si anéssim a Waterloo a visitar el president?
Aquestes van ser les paraules d’un company excursionista en una de les últimes
reunions de vegueria que es van celebrar
just abans de les vacances d’estiu.
Els que en aquells moments estàvem allà,
vam coincidir que era una bona pensada i
no vam tardar ni dos segons a contestar-li
amb decisió i determinació: SOM-HI!
Però, què li direm? Què li podríem portar?
Des del primer moment, teníem clar que les
quatre colles que vam apadrinar el cim del
Puigsacalm estàvem davant de l’inici d’alguna altra cosa important, un nou projecte,
i que aquest seria íntegrament de caràcter
solidari i de protesta.
Aquestes quatre colles som: GECA Grup
Excursionista Cultural i Alpinista de la Vall
d’en Bas, GEAE Grup Excursionista Amerenc Esquelles de la vila d’Amer, la Colla
Excursionista de l’Isard de Bescanó i l’ADAC Ateneu d’Acció Cultural de Girona. Ara
bé, com que aquests noms són tan llargs,

per fer-ne via, entre nosaltres ens anomenem com els del GECA, les Esquelles, els
Isards i els de l’ADAC.
Quan ara ja fa més d’un any es va presentar
el projecte CIMS PER LA LLIBERTAT — projecte d’acció esportiva, solidària i reivindicativa que consistia en una ascensió
simultània a 18 cims de la nostra terra triats
pels nostres presos, exiliats i represaliats
polítics— aquestes quatre entitats ens vam
unir per organitzar la pujada al Puigsacalm,
cim escollit pel president Carles Puigdemont.
En poques setmanes ho vam tenir tot
enllestit. Dit així sembla molt fàcil, però en
realitat van ser molt intenses i estressants;
moltíssima gent inscrita, reservar autobusos, tallar la carretera del coll de Bracons...
Ah, i per afegir-hi un plus, no ens descuidéssim pas de dir que, vam gaudir de la
companyia del Molt Honorable President
Quim Torra. Per tant, tot havia d’estar
supercontrolat.
Cims per la Llibertat va fer que treballéssim
plegats per un objectiu comú, ens vam
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...En poques
setmanes ho vam
tenir tot enllestit.
Dit així sembla
molt fàcil, però en
realitat van ser
molt intenses i
estressants;
moltíssima gent
inscrita...
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Els presidents i en Pere Gelis en el moment dels parlaments dalt de Sant Grau.
D'esquerra a dreta: president del Grup Excursionista d'Amer, del GECA, de la Colla Excursionista l'Isard de Bescanó, en
Pere Gelis i el de l'Ateneu d'Acció Cultura de Girona.
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Membres de la FEEC, els que van de blau, presidents de les entitats, el Molt Honorable president de la Generalitat, Sr Quim Torra i l'alcalde Bescanó
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...Després de
valorar les
possibilitats que
oferien els
diferents pobles i
fins i tot la mateixa
ciutat de Girona es
va decidir pujar al
cim de Sant Grau i
dinar a la Sala
polivalent de
Bescanó.
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...teníem tots els
números perquè el
nostre projecte
també acabés sent
un gran èxit.
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Vista general del Pavelló on es va celebrar el dinar amb membres del GECA en primer pla

conèixer i tenim, si fa o no fa, les mateixes
inquietuds i ànsies. D’aquella gesta n’estem satisfets i molt orgullosos.
I ara, reprenem el fil que hem començat a
l’inici... Dèiem que volíem explicar-li al president Carles Puigdemont quelcom i se’ns
va ocórrer que, com a amants de les muntanyes que som, podríem fer una jornada
solidària amb una marxa, pujar a algun cim
i acabar-ho amb un bon dinar groc.
Al setembre posàvem fil a l’agulla i una de
les primeres coses que vam acordar va ser
el nom del projecte i el logo. Com que la
nostra coneixença va començar amb la
pujada al Puigsacalm, ens va semblar que
fer el perfil d’aquesta muntanya tan
emblemàtica seguit d’una línia que ens
porta a la casa de la República a Waterloo
seria una bona idea i ho vam acompanyar
amb les paraules Del Puigsacalm a... deixant oberta la resposta amb els punts suspensius perquè, al pas que anem i de la
manera que està el país, potser haurem de
fer més accions de solidaritat i queixa.
Tot seguit es van donar resposta altres
incògnites: lloc on es pujaria i lloc on se
celebraria el dinar groc. Després de valorar
les possibilitats que oferien els diferents
pobles i fins i tot la mateixa ciutat de
Girona es va decidir pujar al cim de Sant

Grau i dinar a la Sala polivalent de Bescanó.
De fet, el poble de Bescanó sempre s’ha
mostrat molt solidari i entregat a la causa.
¿Recordeu quan el setembre de 2014 el
Teatre de Bescanó va decidir vendre pastanagues en lloc d’entrades per protestar per
la pujada de l’IVA en la cultura que va passar del 8% al 21%? Aquesta protesta va
tenir tant de ressò que fins i tot van convidar els responsables del Teatre al congrés
de l’Associació Internacional per a les Arts
Escèniques de Nova York. I més coses: l’estiu del 2015, el diari La Razón va carregar
fort contra el poble perquè una de les activitats de la Festa Major del poble era un
concurs de llançament del DNI espanyol, i a
la tardor del 2018 es va celebrar un sopar
groc que va ser un gran esdeveniment.
Així doncs, amb tota aquesta experiència
en “protestar” de manera original, solidària
i cívica, teníem tots els números perquè el
nostre projecte també acabés sent un gran
èxit. Tanmateix, la feinada i l'esforç que va
comportar la preparació de tot plegat ningú
ens la va estalviar.
I continuem amb els preparatius... Vam treballar de valent altra vegada, tenint cura de
tots els detalls perquè estigués tot controlat al màxim. Ens reuníem a Amer per organitzar-ho tot i repartir-nos les tasques: con-
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...En un
esdeveniment
d’aquesta mena hi
ha molta feina,
moltíssima, i no ho
sembla...

...Ens agradaria
que s’acabés
aquest malson i
que totes les
persones
mancades de
llibertat poguessin
estar a casa...
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Cartell dels Actes de la Diada per la Llibertat.

fecció del programa, protocol de seguretat,
dinar, publicitat, marcar el trajecte, inscripcions, etc. I, parlant d’inscripcions, aquí sí
que la FEEC ens va donar un bon cop de mà
perquè ens les va facilitar a través de la
seva web.
En un esdeveniment d’aquesta mena hi ha
molta feina, moltíssima, i no ho sembla.
Sort que de tant en tant, en les trobades
algú portava algun Caprici d’Amer, o galetones de Santa Coloma, fins i tot un dia vam
degustar xuixos de Vilanna i ratafia d’Olot.
Detalls que s’agraeixen.
Sant Grau és un cim de gairebé uns 500
metres d’alçada que pertany al municipi de
Sant Gregori. Una caminada de 12 km,
entre anada i tornada, va anar molt bé per
agafar gana, ja que per dinar ens esperava
un bon plat de mongetes amb botifarra i
cansalada.
El 17 de novembre passat vam sortir de bon
matí de l’estació de Bescanó. Feia fred,
però abans d’arribar a la font picant de Can
Coromina ja havíem entrat en calor. El dia
era perfecte per caminar, feia sol i a mesura
que anaves pujant es veien les valls del Ter,
la vall del Llémena i la ciutat de Girona al
fons. En tot el trajecte, voluntaris i membres del cos de Protecció Civil de Bescanó
van tenir cura de nosaltres. A dos quilòme-

tres del cim, un avituallament amb aigua i
una fruita boníssima per ajudar a acabar de
pujar. Una vegada a dalt es va donar la benvinguda a la gent i la companya Julieta va
llegir un text molt emotiu reflectint el caràcter dels catalans a través de les seves gestes.
Mentrestant, a la Sala polivalent hi havia
força moviment preparant el dinar. La
Comissió de la Fira de l’Embotit ja tenia les
cassoles plenes de mongetes, es preparaven les plates amb les amanides i els focs
es començaven a encendre per fer brasa
per la carn. La Sala feia goig, les taules
parades amb color groc, a les parets hi penjaven estelades i fotografies dels nostres
estimats presos i preses i també de les persones exiliades. Tot estava a punt per rebre
a tota la gent que volia participar en l’acte,
i també ho estava per rebre al Molt Honorable Quim Torra, President de la Generalitat
amb la seva esposa Carola Miró, que una
vegada més va voler acompanyar-nos.
No hi va faltar res, música en directe, parlaments, presentació del llibre Girona Groga,
del fotògraf Albert Tudela, rifes de paneres... I una anècdota amb les mongetes del
president.
L’objectiu que ens vam marcar les quatre
entitats es va assolir. Tanmateix, l’acte, tot i
tenir un marc festiu, en cap moment es va
oblidar el perquè estàvem allà. Ens agradaria que s’acabés aquest malson i que totes
les persones mancades de llibertat
poguessin estar a casa i que les que estan
tan lluny en altres països poguessin tornar
a la seva terra.
Passades les festes de Nadal, les quatre
colles ens tornarem a reunir per preparar la
visita al president Carles Puigdemont a Bèlgica. I, com a persones que estimem la nostra terra, qui sap si algun altre dia no haurem d’ajuntar les nostres forces i fer un
altre cim per la Llibertat.
Núria Badosa Gironès
Presidenta de la Colla l’Isard de Bescanó
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Ascensión al Moncayo con nuestros vecinos catalanes

...Yo siempre he
mantenido que
donde más
montaña se hace
es en los bares,
especialmente a
partir de la tercera
cerveza...
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Como era de
esperar, en la
montaña las
condiciones son
más duras de
como se veían
desde Tarazona.
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S

oy secretario del Centro Excursionista Moncayo
(CEM) desde hace tanto tiempo que ni me
acuerdo (33, 34, 35 años…) es por eso que mi
número de teléfono aparece junto al del club en
nuestra página web, en cuya sede, por cierto,
solo estamos unas horas dos veces por semana.
Así fue como en primavera recibí una llamada
telefónica:
“Hola, ¿es el club de montaña?”
“Bueno…, yo soy el secretario del club. ¿Qué
ocurre?”
“Somos del club GECA de Sant Esteve d’en Bas y
estamos preparando una salida de nuestro club al
Moncayo el fin de semana del 1 de noviembre y
nos gustaría contactar con algún club de la zona
para intercambiar experiencias. ¿Podría acompañarnos alguien de vuestro club cuando subamos?
Es que lo tengo que poner en la revista…”.
“Bueno…con tanto tiempo no lo sé, porque si se
lo digo ahora a los socios, al mes que viene ya
no se acuerdan. Llámame más de víspera y
hablamos”.
“Sí, ya, pero necesito saberlo para ponerlo en la
revista”.
“Sí, me hago cargo. Yo también sé como funciona esto. Llámame más de víspera y te garantizo que alguien os acompañará”.
Con esta conversación (más o menos literal) fue
como Joan contactó conmigo. Cinco meses y tres
llamadas más tarde nos encontramos en Tarazona el día 1 de noviembre. Nos presentamos y
hablamos de lo que se pretendía hacer y de lo
que sería posible.
Yo siempre he mantenido que donde más montaña se hace es en los bares, especialmente a
partir de la tercera cerveza: iremos, haremos,
subiremos por aquí o por allá… Luego la realidad se impone.
Hablamos de lo que se pretende, del grupo, de
cómo está la climatología y de cómo se piensa
que estará al día siguiente, día de la actividad.
Quedamos a las 8 horas en el hotel Brujas de
Irues. Me acompañan dos amigos del club, Isabel y Juan.
El día sale como estaba previsto: despejado,
con viento y Moncayo cubierto por una capa de

nubes a partir de la cota 1.600 metros. Y sin
demorar demasiado partimos hacia la montaña.
Por normativa del Parque Natural, el autobús no
puede pasar de la fuente de los Frailes (1350
m.s.n.m.), por lo que tenemos unos 1000 metros
de desnivel hasta la cima.
Como era de esperar, en la montaña las condiciones son más duras de como se veían desde
Tarazona.
Iniciamos el ascenso por la senda AG-1, senda
principal de acceso a la cima. En unos 30 minutos estamos en el Santuario-Hospedería de
Nuestra Señora del Moncayo (1620 m.). Cinco
minutos de descanso y como estamos ya dentro
de la capa de nubes, tenemos que ponernos los
impermeables y empezamos a plantearnos qué
hacer.
Continuamos ascendiendo por la senda. Protegidos por los árboles parece que lo del mal
tiempo no es para tanto, aparte de la mala visibilidad y la humedad que genera la niebla, a
veces bastante espesa.
Para nosotros, Moncayo es como el jardín de
nuestra casa, lo conocemos bien y sabemos qué
nos vamos a encontrar. Al salir del bosque en el
circo de San Miguel, en la cota 1.850 m., el
viento nos da de lleno, sin nada que amortigüe
su fuerza, la visibilidad está reducida por la niebla que, además, nos está comenzando a calar.
Difícil equilibrio entre lo que se quiere y lo que
se puede/debe hacer.
Nosotros lo tenemos claro, pero no es nuestra
actividad y así se lo transmitimos al grupo, haremos lo que se decida. Comentamos, eso sí, que
no se dan las mejores condiciones y que para no
ver nada y sufrir con la mala climatología no
merece la pena subir. Al fin y al cabo, salimos a
la montaña a disfrutar. Se decide descender.
Proponemos una ruta alternativa que, además,
pasa por la fuente de los Frailes, donde nos
podría recoger el autobús, aunque han acordado que nos recogerá en el Centro de Interpretación de Agramonte (1.100 m.).
El recorrido que proponemos parte del Santuario, a donde hemos de bajar necesariamente. De
aquí vamos a la fuente de San Gaudioso, a esca-

15/1/20

...Pese a su
modesta altura, el
cabezo es un
mirador
privilegiado y nos
ofrece una
hermosa vista del
barranco y circo de
Morca, del circo de
San Gaudioso, del
hayedo y en
especial de todo el
Somontano...

...Hablando
compruebas que
hay más cosas que
nos unen que las
que nos separan y
que, en el fondo,
nos mueven los
mismos intereses.
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sos 300 metros por una cómoda pista. Allí tomamos una senda que nos baja hasta una pista y
por ella llegamos a la parte alta de un cortafuegos desde donde vemos nuestro nuevo objetivo:
el Cabezo de la Mata (1.437 m.). Descendemos
por el cortafuegos y tras cruzar una pista atravesamos el collado de Juan Abarca y ascendemos al Cabezo de la Mata donde volvemos a
sentir la fuerza del viento y a comprobar lo acertado de la decisión de descender, ya que la montaña sigue cubierta por una densa nube a partir
de la cota 1.600 metros.
Pese a su modesta altura, el cabezo es un mirador privilegiado y nos ofrece una hermosa vista
del barranco y circo de Morca, del circo de San
Gaudioso, del hayedo y en especial de todo el
somontano y la vista se extiende desde la muga
con Navarra, al norte, al valle del Ebro casi hasta
Zaragoza y, si la visibilidad fuera buena, todo el
Pirineo central.
Comentamos al grupo que en este lugar hubo un
castillo (estamos en más o menos el año 1400)
del que todavía queda un pequeño resto, dado
su amplio campo de visión. También comentamos que este castillo, y su señor, fueron investi-

gados en su época por un caso, hoy diríamos
presunto, de falsificación de moneda. Este
hecho está recogido en documentos de la
época, lo que no sabemos es el resultado de la
investigación.
Descendemos otra vez hasta la pista que en
unos 20 minutos nos lleva hasta la fuente de los
Frailes. Seguimos bajando por la senda hasta la
fuente del Sacristán (1.250 m.) donde paramos a
comer en un merendero cubierto, algo que se
agradece porque la niebla sigue soltando algo
de agua.
Tras tan reparadora comida, donde nos dieron a
probar los ricos productos de su zona, continuamos bajando por una senda paralela a la carretera habilitada por el Parque para no andar por
la carretera, hasta llegar a la fuente de La Teja.
Aquí puede verse la mejor representación del
hayedo del Moncayo, es un paraje bonito y tranquilo donde apetece hacerse unas fotos.
Andando un poco más, en una cómoda bajada,

llegamos a Agramonte (1.100 m.) donde nos
espera el resto del grupo y el autobús.
Hasta aquí la parte deportiva de la actividad en
montaña. Se hizo lo que se pudo y, sinceramente creo, se disfrutó.
Desde el punto de vista humano, destacar lo
importante de la relación con los otros. El intercambio de ideas, siempre interesante, el comprobar que, aún en la distancia, tenemos cosas
comunes, alguna sería casi un calco, y que nos
mueven los mismos ideales en/por nuestro
deporte/afición.
Viendo el grupo saqué mis conclusiones. La
media de edad no bajaba de 60 años, siendo un
club aproximadamente de unos 500 socios
sacar un autobús lleno para una actividad a una
montaña lejana ya es toda una proeza. Supuse

también que la parte joven del club, y seguro
que en esto no me equivoco, irá a su bola y se
apuntará a actividades más “cañeras”: maratones en/de montaña, ultras, Km. Vertical, escalada deportiva, etc., y que, usando las redes
sociales, quedarán con sus muy amigos para
organizar “sus” actividades, pasando en mayor
o menor medida de las actividades grupales del
club. Me gustaría estar equivocado.
Para nosotros, la jornada fue muy grata, pese al
mal tiempo, y lo poco que hablamos con alguno
de los participantes (muy difícil hablar con
todos), realmente interesante. Hablando compruebas que hay más cosas que nos unen que
las que nos separan y que, en el fondo, nos
mueven los mismos intereses.
Espero que todo el grupo quedase satisfecho de
la actividad, de nuestra montaña y de nuestra
comarca y que se quedaran con ganas de volver.

José Luis San Vicente
Centro Excursionista Moncayo
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5 Vertikalm

...segueix algun
tram del popular
Camí dels Matxos i
a estones s’enfila
per canals molt
dretes i relliscoses
per tal de buscar
la màxima
verticalitat que es
pugui fer corrent...

PUIGSACALM 144

...com a novetat hi
havia la
competició oficial
dels cadets,
que per reglament
havíen de córrer
quatre quilòmetres
en comptes
de cinc...
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P

er cinquè any consecutiu hem celebrat la
VERTIKALM, el quilòmetre vertical al Puigsacalm.
Com cada any, la cursa surt de la plaça de
Sant Privat i arriba al cim del Puigsacalm.
Ho fa a través d’un itinerari escollit i treballat pels tècnics del GECA, liderats per en
Joan Domènec que és al mateix temps el
director de la cursa.
Aquest itinerari ressegueix de la manera
més vertical possible la cara nord del Puigsacalm i a estones segueix algun tram del
popular Camí dels Matxos i a estones s’enfila per canals molt dretes i relliscoses per
tal de buscar la màxima verticalitat que es
pugui fer corrent. Algun any el terreny és
molt relliscós i aquests trams s’han de fer
quasi de quatre grapes, enguany no va ser
el cas, ja que l’estiu havia sigut molt eixut i
el terreny estava en prou bones condicions.
Enguany la VERTIKALM, amb un centenar

Els cadets a punt per sortir.

llarg d’inscrits, era puntuable per a la 10a
Copa Catalana de Curses Verticals i, com a
novetat, hi havia la competició oficial dels
cadets, que per reglament havien de córrer
quatre quilòmetres en comptes de cinc i
per això vam muntar un segon arc de sortida mil metres més enllà de la plaça de
Sant Privat, concretament a l’Àrea Recreativa dels Pins i des d’allà van sortir simultàniament, amb els de la plaça, els corredors
d’edat cadet.
Els temps que assoleixen aquests corredors per arribar dalt del cim del Puigsacalm, després de cinc quilòmetres i mil
metres de desnivell des de la plaça, i quatre quilòmetres i vuit-cents cinquanta
metres els cadets, des de l’Àrea Recreativa
dels Pins, són estratosfèrics. En menys
d’una hora, els tres primers, d’homes i
dones, pugen des de la plaça de Sant Privat
fins al cim del Puigsacalm, increïble!
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Guanyadors, patrocinadors, FEEC i organitzadors.

CLASSIFICACIÓ ABSOLUT MASCULÍ
1 - GERARD ESPAÑÓ
2 - ADRIÀ NOGUERA
3 - MARCEL PALAU

...Aquesta
competició no està
a l’abast de tots
els públics,...

00.45.46
00.46.33
00.46.53

Mountain Runners del Berguedà
Unió Excursionista de Prats del Lluçanès

CLASSIFICACIÓ ABSOLUT FEMENÍ:
1 - MARTA LLAGOSTERA
00.56.17
2 - ADRIANA DAZA
00.58.59
3 - ONA CASTELLSAGUÉ
00.59.06

Associació Excursionista Collbató
Club Esportiu Pedala Balaguer
Unió Excursionista de Vic

CLASSIFICACIÓ CADET MASCULÍ:
1 - JAN CASTILLO
00.40.30
2 - ANIOL PUJIULA
00.41.25
3 - ÏU NET
00.41.29

Club Excursionista Moianès Independent
GECA Sant Esteve d’en Bas
Club Excursionista Palautordera

...recordar la
vessant 100%
solidària
d’aquesta cursa.
El GECA està
compromès amb
la solidaritat...

L’arribada al cim enmig de la boira.

Aquesta competició no està a l’abast de
tots els públics, ho prova el fet que en les
primeres edicions hi havia participants
que, sense ser corredors de muntanya, s’apuntaven amb la intenció de fer-la caminant, tardaven moltíssim i a sobre arribaven molt cansats dalt del cim. En aquest
cinquè any, ja no hem vist ningú que la fes
caminant o que no estigués ben assabentat
d’on es posava. Els temps dels tres últims
participants masculins i femenins ho certifiquen.

VERTIKALM SOLIDÀRIA. Vull insistir i recordar el vessant 100% solidari d’aquesta
cursa. El GECA està compromès amb la solidaritat i tot el que recapta en les dues proves competitives que organitza durant
l’any, la CAMES DE FERRO al Puigscalm i la
VERTIKALM, ho dona íntegrament a la Fundació Albert Bosch, lligada a la societat
NOEL ALIMENTARIA, SAU que és qui corre
amb totes les depeses d’aquestes dues
proves, després, la Fundació, a través del
prestigiós Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, dona aquests diners per a investigacions contra el càncer infantil i altres malalties greus o rares que afecten la població
infantil del nostre país.
Pere Gelis

PUIGSACALM 144

Els tres últims homes: 01.10.49, 01.11.57 i
01.26.33 i les tres últimes dones: 01.11.56,
01.24.28 i 01.25.37
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Fitxes de les sortides del quart trimestre del 2019

NOCTURNA (MARE DE DÉU DEL REMEIST. ANTONI DE CAMPRODON)

COLLADA DE BRACONS PUIGSACALM (Aplec del GECA)

24 d’agost de 2019 — 28 participants
Horari efectiu: 3.30 h — Horari total: 4.25 h
Vocal: Jordi Freixa
Itinerari: Mare de Déu del Remei, torrent de Creixenturri, puig de Dot, collada del Remei, collet
d’en Sivilla, clot de la Borda, coll de Sant Antoni,
ermita de Sant Antoni, castell de Creixenturri i
Mare de Déu del Remei.
Altura màx.: 1.362 m — Altura mín.: 940 m
Desnivell aprox.: 620 m
Quilòmetres: 10,170 – Mitjana: 3 km/h
Temps: bon temps

1 de setembre de 2019 — 31 participants
Horari efectiu: 3.35 h — Horari total: 4.40 h
Vocal: Joan Juanola
Itinerari: collada de Bracons, puig Tosell Xic, puig
Tosell Gros, coll de les Civaderes, collet dels Clivillers, Puigsacalm, puig dels Llops, ras del Manter,
font Tornadissa, collada de Sant Bartomeu i
collada de Bracons.
Altura màx.: 1.515 m — Altura mín.: 1.132 m
Desnivell aprox.: 560 m
Quilòmetres: 9,430 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: bon temps

PUIGSACALM 144

SANT QUINTÍ (APLEC) SANT MIQUEL DE CASTELLÓ
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22 de setembre de 2019 — 17 participants
Horari efectiu: 3.45 h — Horari total: 4.49 hores
Vocal: Jaume Bagó
Itinerari: Sant Quintí, el Mercadal, les Comellas,
pujant de la Cabra, morro de la Tossa, Pibernat,
Sant Miquel de Castelló, camí dels Hostalets, cal
Teixidor, can Turon i Sant Quintí.
Altura màx.: 1.084 m – Altura mín.: 472 m
Desnivell aprox.: 640 m.
Quilòmetres: 9,050 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon temps

FAR DE CAP DE CREUS EL PORT DE LA SELVA
29 de setembre de 2019 — 40 participants
Horari efectiu: 5.15 h — Horari total: 7.47 h
Vocal: Tosca
Itinerari: far de Cap de Creus, cala Culip, roca
Cavallera, roca de l’Aliga, mirador de la Gran Sala,
paratge de Tudela, coll de ses Portes, mas dels
Rabassers de Baix, mas dels Rabassers de Dalt,
barraca d’en Piella, cala Tavallera, mas d’en Paltré
i el Port de la Selva.
Altura màx.: 235 m – Altura mín.: 1 m
Desnivell aprox.: 630 m
Quilòmetres: 19,020 – Mitjana: 3,8 km/h
Temps: bon temps
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PUIG D’ARQUES
12 d'octubre de 2019 — 28 participants
Horari efectiu: 3.53 h — Horari total: 5.12 h
Vocal: C.E. Bell Matí
Itinerari: Cabra Penjada, el Roquetal, can Sitges,
puig d’Arques, pla de can Sabater, can Llac, can
Salvador i Cabra Penjada.
Altura màx.: 542 m — Altura mín.: 179 m
Desnivell aprox.: 662 m
Quilòmetres: 16,490 – Mitjana: 4,6 km/h
Temps: bon temps

SORTIDA CULTURAL AL MONCAYO
1-2-i 3 de novembre de 2019 — 28 participants
Horari efectiu: 4.45 h — Horari total: 6.45 hores
Vocal: José Luis
Itinerari: Fuente de los Frailes, Santuario de Ntra.
Sra. del Moncayo, Pozo de San Miguel, Santuario
de Ntra. Sra. del Moncayo, Ermita i Fuente de San
Gaudioso, Barranco del Apio, Collado de Juan
Abarca, Cabezo de la Mata, Collado de Juan Abarca,
Fuente de los Frailes, Fuente del Sacristán, Fuente
de los Tres Caños, Fuente de la Teja i Agramonte.
Altura màx.: 1.838 m – Altura mín.: 1.083 m
Desnivell aprox.: 795 m.
Quilòmetres: 13,670 – Mitjana: 3 km/h
Temps: ventós i plujós

SOLALLONG - ELS MUNTS ST. MIQUEL DE GALLIFA
27 d'octubre de 2019 — 23 participants
Horari efectiu: 3.30 h — Horari total: 4.35 h
Vocal: Maria Nierga
Itinerari: Solallong, Portell Estret, Roca Llisa,
Collada de Montorro, Mare de Déu dels Munts,
Montorro, Collet de Mitja Lluna, Sant Miquel de
Gallifa, Casanova del Freixa i Salallong.
Altura màx.: 1.058 m — Altura mín.: 640 m
Desnivell aprox.: 460 m
Quilòmetres: 13,830 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps

BESCANÓ (PUJADA A SANT
GRAU PER LA LLIBERTAT)
17 de novembre de 2019 — 270 participants
Horari efectiu: 3.01 h — Horari total: 4.08 h
Vocal: l'Isard-Grup Esquelles-Adac i GECA.
Itinerari: Bescanó (antiga estació), riu Ter, font
Picant de can Coromines, puig de Sant Grau o
Castell de Tudela, Can Gall, Can Soms, Riu Ter i
Bescanó.
Altura màx.: 493 m – Altura mín.: 95 m
Desnivell aprox.: 410 m
Quilòmetres: 12,160 – Mitjana: 4 km/h
Temps: bon temps

PUIGSACALM 144

Puigsacalm 144_BB.qxd:0

27

Puigsacalm 144_BB.qxd:0

15/1/20

15:08

Página 28

Socials
DESEMBRE

PREMIS CONSTÀNCIA
El 31 de gener del 2020 tindrà lloc el sopar de lliurament
dels premis de la constància 2019. Excursionistes i acompanyants reserveu taula trucant als telèfons 606 651 591
(Joan) i 690 139 756 (Dolors).

DIJOUS LLARDER
Com cada any se celebrarà el Dijous Llarder. Aquest any es
el 20 de febrer i es farà un dinar. Reserveu taula trucant al
telèfon 606 651 591.

Els participants davant l’església de Sant Julià.

PORTADA DEL PESSEBRE A SANT
JULIÀ DEL MONT
El dia 15 de desembre el GECA ha portat el pessebre dalt de St. Julià del Mont, una tradició que es
remunta 36 anys enrere i que ajunta les tres seccions del centre excursionista, els grans, amb la
secció de muntanya, la de jovent i la de mainada i
així compartir vivències i històries. Aprofitant que
just avui és el dia de la Marató de tv3, i que
aquest any és dedicada a les malalties minoritàries, tots els excursionistes presents a l’activitat
s’han posat d’acord per col·laborar en aquesta
gran diada de solidaritat, i el pacte era que tant
com recollien ells, el GECA hi posava el mateix per
la seva banda, finalment junts hem recollit un
total de 395,52 €
Perquè la Marató diu molt de tots! #solidaritat
#muntanya.

El pessebre portat per David Ortiz.

PUIGSACALM 144

CALENDARI DE MARXES i CURSES
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Diumenge, 19 de de gener

Ruta de la Feixina
Trail Rocacorba
Cursa de muntanya 2 Turons
Cursa Mas Casadevall

17 km
20, 30 i 38 km
4, 11 i 21 km
8 km (solidària)

Beuda
Canet d’Adri
Moià
Serinyà

Diumenge, 26 de de gener

Curs de la Dona l’Escala
Marina Trail
Marxa de la Sussissa

5 i 10 km
12 i 23 km + vertical 5 km
10 km

L’Escala
Premià de Mar
Espolla

Diumenge, 9 de febrer

Run 4 Càncer Olot

5 i 10 km

Olot

Balcó de l’Empordà

7 i 16 km

Palau-Saverdera

Diumenge, 16 de febrer

La Hivernal

12, 21 i 42 km

Campdevànol

Diumenge, 1 de març

Corriols de foc

12, 20 i 30 km

Vallfogona de Ripollès

Diumenge, 8 de març

Trail Costa Brava

13, 22 i 43 km

Palamós

Diumenge, 15 de març

Entre Castells

10, 20 i 35 km

Vilajuïga

Diumenge, 29 de març

Romànic Extrem

Marató i mitja marató

La Vall de Bianya

Diumenge, 5 d’abril

Cursa del Roc Gros

Hostalets de Balenyà
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Sortides socials

gener
Dia 12: Sortida a la neu –zona de Vallter
VOCAL: Bartomeu Planaguma
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
7.15 hores de l'aparcament del Consum
Telèfons: 677 318 530 i 606 651 591
*** Cal portar grampons i piolet.

jovent

Dia 19: Barcelona
ITINERARI: Turó del Putxet, les tres Creus, Parc Güell,
el Carmel, turó de la Rovira, parc del Guinardó i parc
del Laberint
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Lluís Avellana.
SORTIDA: amb autocar, conjunta amb el CEO. Dinar
de motxilla. Cal apuntar-se.
7.30 hores de l'aparcament del Consum
7.45 hores del carrer Ample d’en Bas
Telèfon: 606 651 591

febrer
Dia 9: Puig de Bassegoda
ITINERARI: can Gustí de Riu, Mare de Déu de les Agulles, coll de Riu, puig de Bassegoda, coll de Principi,
corral de Principi, balmes del Cànem, la placeta
Blanca i Can Gustí de Riu.
DURADA: 4.15 hores de marxa efectiva
VOCALS: David Ortiz
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
7.15 hores de l'aparcament del Consum
Telèfon: 699 335 821 (vespres) i 606 651 591

abril
Dia 10: Puig Neulós –Divendres Sant
ITINERARI: Castell de Recasens, coll Forcat, pou de
Neu, Puig Neulós, refugi del Forn de Calç i castell de
Recasens
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Pere Julià i Josep Puigvert
SORTIDA: 6.45 h. del matí del local social del GECA
7.00 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 629 557 285 i 637 153 321.
Sortida conjunta amb el CEO
En acabar la caminada hi haurà dinar. Cal apuntar-se.

muntanya
jovent
gener

Dia 26: Volcà d’Aiguanegra
ITINERARI: Sant Joan les Fonts, font de can Perxanes,
mas Illa, l’Aulina, font d’Aiguanegra, volcà d’Aiguanegra, volcà de Repas, Sant Joan les Fonts.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Monitors GECAmainada

febrer
Dia 8 i 9: Cap de setmana d’esquí
ACTIVITAT: Esquí alpí
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació
HORARI: dissabte 7.30 del matí
ARRIBADA: diumenge 21.00 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent

març
març
Dia 8: 1a sortida dels 30 cims gironins:
Rocacorba
ITINERARI: Prat de Sant Nicolau, pla de Martí, santuari de Rocacorba, l’Escaleta, portell d’en Salica,
puig Sestorres, turó Rodó, Espinassords, coll
Saposa, roca plana de Golany, pedra dels Tres Senyors i prat de Sant Nicolau
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Quim Oliver
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
7.15 hores de l'aparcament del Consum
Telèfon: 606 651 591
Entitats que participen en el projecte: Centre Excursionista de Besalú, Associació colla excursionista
L’Isard de Bescanó, GEIEG de Girona, Centre Excursionista de Lloret, ADAC de Girona i GEA Esquelles
d’Amer.

Dia 29: Sortida a la costa
ITINERARI: Mas Oliva, puig d’en Massot, coll dels
Sinols, puig Cabrit, puig de l’Àliga, puig de la Sar-

gener
Dia 26: Volcà d’Aiguanegra

Dia 23: Oix
ITINERARI: Oix, pont Trencat, bauma dels Encantats,
bauma Negra, (opcional), bauma de la Mare de les
Cabres, bauma del Corneta, coll de la Bassa, el
Maranyó, Santa Maria d’Escales, palanca d’Agafa
l’Ase i Oix.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Agustí Millan
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
7.15 hores de l'aparcament del Consum
Telèfon: 619 072 945 i 606 651 591

HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
A les 2 del migdia se celebrarà el dinar de festa en el
local Annex del Pavelló. En aquest dinar hi podrà
assistir la família al complet. Acabat el dinar, es
repartiran els obsequis de la constància i es farà la
presentació del DVD de les marxes del 2019. Finalment se n'entregarà una còpia a cadascun dels assistents.

Dia 1: Activitat al Pirineu (Sense concretar)
ACTIVITAT: Monogràfic a concretar (de seguretat,
d’alpinisme o una excursió amb raquetes)
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 7.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

Dia 22: Sortida d’un dia sencer
ACTIVITATS: Caminada pel Corb i la Fageda, dinar al
Parc Nou i tarda d’escalada a Can Bombo
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 7.30 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 9 hores
VOCALS: Ivan Ricart, Sergi Plana

abril
Dia 19: XVIa Festa de la Mainada i del
Jovent
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)

ITINERARI: St. Joan les Fonts, font de can Perxanes, mas Illa, l’Aulina, font d’Aiguanegra, volcà
d’Aiguanegra, volcà de Repàs, Sant Joan les
Fonts
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Xevi Juanola, Joan Rubió, Marta Bonamaison

febrer
Dia 16: Buscant la neu a Vallter
ITINERARI: Vallter 2000, pla de la Portella, camp
Magre Petit, portella de Morens, portella de
Mentet, clot de la Portella, pla de la Portella,
Vallter 2000
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Sergi Plana, Ester Mulí, Laia Sanchez.

març
Dia 29: Cingles de Tavertet
ITINERARI: Pla del Castell, turó del Castell, puig
de la Força, Club Nàutic Vic-Sau, Mas Nou, GR2
fins a Tavertet
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h i mitja
VOCALS: Juan Rubió, Pere Terradas, Marta Bonamaison

abril
Dia 19: XVI Festa de la Mainada i del Jovent
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
A les 2 del migdia se celebrarà el dinar de festa
en el local Annex del Pavelló. En aquest dinar, hi
podrà assistir la família al complet. Acabat el
dinar es repartiran els obsequis de la constància
i es farà la presentació del DVD de les marxes del
2019. Finalment se n'entregarà una còpia a
cadascun dels assistents.

PUIGSACALM 144

muntanya

dina, can Cause, puig Alt, puig Rodó, la Tomba del
General, puig de Malaterra, riera de la Vila i mas Oliva
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Anna Canal
SORTIDA: amb autocar
6.45 hores del carrer Ample d’en Bas
7.00 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 665 593 934 i 606 651 591
Dinar de restaurant. Cal apuntar-se.
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VERNTALLAT
AGROBOTIGUES

PUIGSACALM 144
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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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)
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)

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

fm@ferranmaso.com • www.ferranmaso.com
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

Carrer d'Olot, 21
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS

PUIGSACALM 144

C/ Vic, 10
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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

PUIGSACALM 144

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
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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)
Carrer de la Via, s/n - Tel. 632 16 45 04

Xavier Riera

972 69 11 47 - Ctra. dels Martins, 24
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 144

info@rieraracing.com
www.rieraracing.com
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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 144

Construcció-Rehabilitació

34

info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

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

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
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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

PUIGSACALM 144

info@allotjamentsrurals.com
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