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PÒRTIC

Pujant al Perdiguero

reta, ja que la consciència de la pròpia població de
la Vall van fer-ne un acte amb poca participació;
aquell era un petit pas del que ens pensàvem que,
tot i no assolir la completa normalitat, el tema millorava. L’activitat estrella d’aquest 2020 podríem dir
que va ser “el 3000 de l’estiu” en què 32 excursionistes van fer pinya i se’ns van enfilar fins al cim del
Perdiguero de 3.222 m.
L’estranya normalitat ens va durar poc i ja per l’11 de
Setembre, aquell que anys anteriors ens havíem
aplegat més de 120 persones en el canvi de l’estelada al Puig de St. Antoni i ajuntat milions a la ciutat
de Barcelona, es va veure molt desmillorada, ja que
les autoritats reduïen molt el nombre d’assistents a
les trobades i el fet més significatiu i que ens assegurava que no anàvem bé, va ser la cancel·lació de
la manifestació a Barcelona per exigir un estat lliure,
aquest any potser fins i tot en va ser una sort, ja que
no hi ha manera que ningú es posi d’acord...
A hores d’ara ja fa set mesos que estem de parada
tècnica en les seccions de mainada i jovent, i avui us
puc anunciar que també hem decidit cancel·lar la
VertiKalM al Puigsacalm, ja que en no poder assegurar distàncies en espais tan reduïts, com és la
plaça de Sant Privat, o el cim del Puigsacalm, ha fet
que aquesta 6a edició, de la nostra cursa petita,
quedi emplaçada, si el temps ens ho permet, pel 17
d’octubre del 2021.
Avui les fitxes segueixen caient, algunes queden
encavallades a d’altres i ens permeten treure una
mica el cap i poder-nos esbargir, però hem de prendre consciència que aniran caient. Tot i això hem
d’intentar mantenir el foc de la passió pel GECA, tant
dels monitors, com dels excursionistes, com del
voluntaris, socis, col·laboradors... perquè quan
sigui l’hora les puguem anar aixecant una a una, i
llavors necessitarem la força de tots.
Qui sap com estarem o a on serem aquest pròxim
any; el meu optimisme em fa pensar que tornarem a
gaudir de grans diades, en compensació a les feines
infinites i a les hores no dormides i espero i desitjo,
i sé que cada cop queda menys, poder-nos trobar i
celebrar les nostres fites amb grans abraçades.
Molts ànims a tots.
Sergi Plana Planagumà
President del GECA
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Temps passats, en aquest últim «Pòrtic» de l’any hi
feia un resum i un balanç de l’activitat frenètica
dels darrers mesos; amb la Lletissonada i la Cames
de Ferro al capdavant, seguit de les sortides socials
de les tres seccions del GECA, així mateix, també,
del foc de St. Joan, de l’aplec del GECA, de l’11 de
setembre ... i aquest any? Doncs aquest 2020 va
començar d’allò més bé, a principis de febrer i, després de tres anys, vam recuperar la sortida de cap
de setmana d’esquí amb la Secció del Jovent, i la
Secció de Muntanya en aquests primers tres mesos
ja havien fet una excursió a Vallter, una a Barcelona
caminant des del turó del Putxet fins al Parc del
Laberint, havien pujat al Bassegoda i a Rocacorba,
però just després d’això, l’any es va torçar i a partir
de mig març va passar a ser un any negre en blanc,
un any net i polit i no gràcies pels gels hidroalcohòlics, d’aquells que ja ens fastiguegen només de
veure’ls, sinó que per responsabilitat en la lluita
contra la pandèmia de la Covid-19, des de la junta
del GECA, vam anar decidint fer caure una a una les
nostres peces claus; les primeres van ser les sortides socials, i de seguida en va caure la Lletissonada, ja que era molt complicat complir les mesures de seguretat i fer una activitat descafeïnada no
ens emocionava. La fitxa de la Lletissonada va fer
caure la del Bas Mountain Festival, la sensatesa
ens feia cancel·lar la nostra activitat més nova.
Recordeu que l’any passat en vam fer la 1a edició?
Doncs aquest any vam creure que no hauria sigut
molt assenyat moure tants ponents i assistents, en
una zona tan compacta i reduïa com és a Can Trona
Centre de Cultura i Natura i a més era una altra activitat de les quals es podien considerar “prescindibles”. Recordeu que en aquells moments l’únic
imprescindible era anar a treballar “els que
podíem”? La resta d’activitats estaven extremadament limitades per a les autoritats sanitàries. I tot i
que a principis de maig teníem l’esperança de
poder mantenir la Cames de Ferro va ser la següent
a caure del calendari. Heus aquí complíem tres
mesos de tancament i inactivitat en el GECA, una
cosa mai vista, i les fitxes anaven caient una a una
arreu del país.
La segona meitat del 2020 semblava que la cosa es
relaxava... Les mesures sanitàries preses en el
segon trimestre a Catalunya i comprovades la seva
efectivitat en forma de baixada dels contagiats van
deixar-nos un petit respir i el foc de Sant Joan, tot i
limitant-ne la participació, no va caldre prendre cap
mena de mesures complementàries que les ja
conegudes com el distanciament social i la masca-

3

Puigsacalm 147_DD_0 23/10/20 13:54 Página 4

Des del Puigsacalm estant...

Cotxes mal aparcats a la carreterea de la parcel·lària.

EL BOOM DEL TURISME DE MUNTANYA
...En el que sí vull
insistir, és en la
necessitat de
regular els punts
on es masifica la
presència
puntual...
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...A veure si a
partir d’ara els
autòctons veurem
limitat el nostre
marge de
moviment pel
municipi per culpa
de l’allau de
visitants...
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En el darrer número de PUIGSACALM ja vaig
dedicar tot l’article a aquest mateix tema i, realment, cal dir que la vinguda de gent a veure els
nostres gorgs i muntanyes és senzillament
extraordinària. S’entén que les especials circumstàncies que vivim avui, per culpa de la
pandèmia de la COVID 19, ha trastocat la vida de
tota la societat i ha empès les persones a buscar
vies d’escapada per a poder suportar la pressió.
Això, juntament amb la capacitat de convocatòria i difusió de les xarxes socials, ha provocat
una veritable i inesperada invasió de les nostres
tranquil·les contrades.
No cauré en el comentari populista i fàcil de criticar que vingui tanta gent a casa nostra, ans al
contrari, penso que tothom té dret a anar on
més li agradi i gaudeixi, sigui dels paisatges, de
la gastronomia o de l’art local.
Jo mateix soc un viatger que durant molts anys
m’he desplaçat a moltíssims indrets per a gaudir d’algun interès cultural, esportiu, gastronòmic o simplement d’oci.
No m’estaré de repetir que és una gran notícia per
a l’economia local la vinguda de gent de fora.
En el que sí que vull insistir és en la necessitat
de regular els punts on es massifica la presència
puntual, durant els mesos centrals de l’estiu,
per Setmana Santa i durant els ponts, d’aquesta
gran quantitat de visitants.
A grans trets, insisteixo que cal assignar i adequar aparcaments, cal senyalitzar camins a la
Vall i a la muntanya.
En el número anterior, parlava de les conseqüències de tanta pressió humana en entorns
fràgils com els rius i la muntanya i ara hi vull afegir les conseqüències que han de suportar les
persones que viuen a prop de les àrees on
comencen les rutes o els camins.
És evident que viure a prop d’on els caps de setmana es concentra tanta gent ha de ser carregós
i suposem que hi ha queixes d’alguns veïns.
També hi ha propietaris que comencen a tancar
espais i fins i tot ens barren el pas als locals,

potser aprofiten l’avinentesa, però el cas és que
la pressió de tant turisme concentrat en pocs
punts, molesta els veïns.
Explicaré un cas que li va passar a un veí d’en Bas.
Un dia de cada dia de començaments de setembre, el veí d’en Bas anava amb cotxe cap als
Aulets per la carretera del Molí Vell i es va
creuar amb el propietari d’una casa de turisme
rural que hi ha a la zona i aquest li va dir que no
podia circular per aquella carretera, el veí d’en
Bas es va identificar com una persona que vivia
al municipi i el propietari li va dir que de cap
manera podia circular per allà, que hi havia un
senyal direcció prohibida excepte pels veins que
havia de respectar. Evidentment, el veí va continuar i va anar als Aulets. Sé que aquest cas és
simplement una anècdota, però retrata bé l’escenari en què pot derivar la pressió exagerada
del turisme local sense regulació.
Un altre exemple, a la carretera de Falgars, han
col·locat vistosos cartells de finca particular i
prohibit el pas, enganxats a una imponent
barrera de nova col·locació. Prohibeixen el pas
especificament fins i tot a les bicicletes!
A veure si a partir d’ara els autòctons veurem
limitat el nostre marge de moviment pel municipi per culpa de l’allau de visitants! Sobre
aquesta qüestió, entenc que les autoritats
locals haurien de procurar que la regulació no
afectés la llibertat de moviment dels veïns que
ens volem desplaçar per qualsevol indret del
territori municipal de la Vall d’en Bas.
Mentrestant l'ajuntament ja ha anunciat un nou
carril bici al municipi que ajudarà a paliar aquestes mancances i també hauria d'impulsar la
senyalització d'itineraris pedestres que vagin
dels Hostalets a les gorgues i donar continuitat
al sender que mor perillosament a la ctra. 163, al
GECA els podem ajudar en aquests punts.
Ha passat l'estiu i la problemàtica persisteix i
augmenta ràpidament.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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La teuleria de la Dou

É
...es van fer teules
d’argila per a la
majoria de cases
del veïnat de
Vilallonga i de la
resta del poble
d’en Bas.

s un fet habitual que les cases pairals disposessin de la seva pròpia teuleria, on s’elaboraven teules no només per substituir les que
quedaven malmeses a la pròpia masia, sinó
per a edificis de nova construcció del mateix
veïnat. En el cas de la Dou, es van fer teules
d’argila per a la majoria de cases del veïnat
de Vilallonga i de la resta del poble d’en Bas.
El taller va funcionar fins als anys trenta del
segle passat i s’hi fabricava bàsicament la

Maons fets a la teuleria de la Dou.

típica teula aràbiga, però també maons, totxanes, rajoles i cairats, tot amb argila.
La fabricació de teula aràbiga (així s’anomena en la construcció) és tan antiga com
la construcció de masos i cases pairals, des
de l’edat mitjana fins al nostre temps. Cercant teules d’argila a diferents indrets d’en
Bas se n’han localitzat moltes dels segles
XIX i XX, però també una del segle XVII, on
s’aprecia clarament l’any de fabricació:
1695. En d’altres hi ha símbols i noms de la
teuleria de procedència, que en molts dels
casos és la Dou. L’origen d’aquesta teula
tan antiga no està clar si cal situar-lo a la
teuleria de la Dou, ja que no hi ha cap símbol ni nom gravat al damunt. Cal tenir en
compte que altres masies del nostre poble
disposaven també de tallers del mateix
tipus, com per exemple la Cau.
La teuleria pertanyent a la Dou constava de
dues basses on, amb els peus, es pastava
l’argila, que s’extreia del mateix terreny. Hi
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Just a tocar del mas la Dou de Sant Esteve d’en Bas, s’hi troben els prats de la Teuleria, que
molts de vosaltres recordareu perquè fa ja una colla d’anys s’hi celebrava la tornaboda l’últim
dia de la Festa Major d’en Bas. El que molts no sabíem quan hi estàvem berenant és que ens
trobàvem damunt de l’antiga teuleria de la Dou. És a dir, aquesta casa pairal tenia un forn propi
on es fabricaven teules i cairons, el qual donà nom als prats i a la font situada al costat.

5
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La teuleria de la Dou

...Actualment al
seu lloc hi ha els
coneguts Prats de
la Teuleria.
Aquests prats hi
són perquè entre
l’any 1944 i 1946
una colla de joves
d’en Bas va
arreglar la zona...

Quadre del mas la Dou pintat el 1912 a partir d’una foto. A la dreta, s’hi pot veure una de les basses de la teuleria, i els
coberts on s’emmotllava i s’assecava, i on hi havia el forn.

havia també un cobert on s’emmotllava, un
altre on s’assecaven les peces i un forn on
es coïen les teules amb feixines o fogots
(feixos de llenya petits). Els propietaris de
la casa tenien sempre mossos que hi treballaven. En Joan Rubió, de can Ninsu,
recorda que el seu pare, Ignasi Rubió, hi
havia treballat del 1925 al 1930. També
comenta que en Joan Escarrà de can Silvestre (a qui li deien el llevador, ja que la seva
dona era la llevadora d’en Bas) havia estat
l’encarregat d’aquest taller i tenia sis treballadors a càrrec seu càrrec.
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...també van ser
utilitzats
per la família
de la Dou per a
jugar-hi al croquet,
un esport d’origen
britànic...
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Teules i maons gravats amb noms, dibuixos i escuts.

Actualment al seu lloc hi ha els coneguts
Prats de la Teuleria. Aquests prats hi són
perquè entre l’any 1944 i 1946 una colla de
joves d’en Bas va arreglar la zona on hi
havia l’antic taller, van tapar la bassa, van
aplanar el terreny i va quedar-hi un prat
que ha estat molt aprofitat. Aquests joves
eren en Josep Serrat, en Lluís de la Vila, en
Joan Comas, en Tonet, en Jaume i en Lluís
Prat (masovers de la Dou) i en Pitu de Guidic. El van començar a utilitzar per anar-hi a
jugar a futbol; el jovent del veïnat de Vilallonga hi solia anar els diumenges a la
tarda. Els més experts en futbol eren en
Pitu de can Guidic i en Lluís de la Vila.
També feien servir els prats de la teuleria
per a ballar-hi sardanes, amb una gramola
que posaven sota el roure.
Aquests terrenys també van ser utilitzats
per la família de la Dou per a jugar-hi al croquet, un esport d’origen britànic en el qual
s’utilitza una pilota petita que, impulsada
per una maça, ha de passar per diferents
desnivells i travessar uns arcs. Abans de
disposar dels prats, la família ja jugava a
croquet a la part de baix de la casa. L’últim
ús que se’n va fer, tal com s’ha comentat
anteriorment, és el de celebrar-hi la coneguda tornaboda de la Festa Major d’en Bas,
anomenada “el dia de la font”, per la gent
del poble.
Aquest estiu passat, gràcies a en Joan
Pujolriu Menguis, a en Ramon Roca i a l’Esteve Vilalta s’ha recuperat la font de la Teu-
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...A part d’aquesta
font, als voltants
de la Dou n’hi ha
algunes més, com
la font de les
Triasses, que es
troba a dins del
riu, i la font dels
Bouers...

La font de la Teuleria amb en Menguis i en Ramon Roca.

leria de la Dou, una font poc coneguda i
oblidada situada darrere els prats, que feia
vint o trenta anys que estava abandonada,
i ha estat localitzada per en Tonet de la Dou
(antic masover).
Gràcies a aquesta recuperació, ara podem
tornar a anar a beure aigua a la font de la
Teuleria, que raja contínuament. Tot i trobar-se molt propera als prats, també s’hi pot
arribar des de la carretera de Rocaduran,
des d’un caminet que en surt a l’esquerra.
A part d’aquesta font, als voltants de la Dou
n’hi ha algunes més, com la font de les
Triasses, que es troba a dins del riu, i la
font dels Bouers, la qual, de fet, l’últim
bouer que la va utilitzar va ser en Tonet.
Malauradament aquestes fonts es troben
totes dues seques.

AGRAÏMENTS:
Família Dou, Antoni Prat (Tonet),
Ramon Roca i Esteve Vilalta i Joan
Pujolriu (Menguis).
El forn de la teuleria.

Però el més interessant del cas és que un
cop recuperada la font, en Menguis, en
Ramon i l’Esteve es van interessar per l’antiga teuleria, ja que sabien que sota els
prats hi havia restes d’aquest taller.
També amb l’ajuda d’en Tonet van localitzar la zona del prat on se situava, la van
excavar i actualment ha quedat al descobert el forn, fet de maons d’argila, on
durant anys es van coure les teules. Aquest
tipus de construcció no és anterior a la
segona meitat del segle XIX, però el fet
d’haver trobat teules més antigues en
aquesta zona fa pensar que probablement
a la mateixa Dou hi hagués un forn més
antic i que, per tant, aquesta teuleria funcionés durant més de dos-cents anys.
Laia Martí
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...Gràcies a
aquesta
recuperació, ara
podem tornar a
anar a beure aigua
a la font de la
Teuleria, que raja
contínuament...
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El personatge: LA ROSER DEL MARGUÍ
La Roser Espuña i Montsalvatge va néixer al mas
Verntallat el 13 de març del 1934 i era la petita de tres
germans.

...Prop de casa hi
van fer un refugi i
nosaltres anàvem
a amagar-nos-hi;
hi anàvem quan
sentíem avions o
algun cotxe,...

Amb qui vivíeu al mas Verntallat?
Hi vivíem tres famílies: per una banda,
nosaltres, és a dir, els meus pares, els
meus germans i jo, que érem els masovers.
També hi vivien els procuradors, que eren
un matrimoni sense fills. I, finalment, els
amos, però només venien a l’estiu, ja que
vivien a Olot.
Quan començà la guerra vostè era molt
petita. En té algun record?
Recordo molt poques coses, però sí que
recordo que venien soldats i jo m’hi asseia
a la falda perquè em donessin galetes.
Prop de casa hi van fer un refugi i nosaltres
anàvem a amagar-nos-hi; hi anàvem quan
sentíem avions o algun cotxe, recordo que
havíem de baixar uns escalons. Els soldats
es posaven un bastó a la boca i s’estiraven
a terra. Jo també anava a escola i pel camí
plovia.
On anava a escola?
Hi anàvem a les Preses, amb les monges
Carmelites de la Caritat. Hi anava caminant
i quan vaig ser més gran en bicicleta. Vaig
anar-hi fins als catorze anys, llavors el pare
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...L’aiguat va
trencar totes les
muralles i l’aigua
va entrar a dins.
Les vaques les
vam haver de
pujar a dalt al
menjador...
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La Roser a Olot, davant de Sant Esteve.

ens havia de menester per treballar a casa,
on vaig estar fins que em vaig casar. També
vaig anar a aprendre a cosir a les Preses
amb una modista que es deia Francisca
Coll. Casa nostra pertanyia al Mallol, però
per anar a escola, a missa i a comprar, anàvem a les Preses. Però a catecisme, anàvem
al Mallol i la comunió també la vam fer al
Mallol.
I de l’aiguat de l’any 1940, què en recorda?
Sembla que sí que va afectar Verntallat...
L’aiguat va trencar totes les muralles i l’aigua va entrar a dins. Les vaques les vam
haver de pujar a dalt al menjador! I la nostra taula servia per donar menjar a les
vaques. I les vaques del procurador les van
pujar al pis dels amos. Recordo que el toro
era al pas de la porta lligat i per passar
m’havien d’agafar a coll. A dalt, hi havia
camamilla seca i la fèiem servir de jaç per a
les vaques.
Com va conèixer el seu marit?
El vaig conèixer a Joanetes, jugant al joc de
l’anell. Ell tenia catorze anys i jo disset. En
aquella època no ens deixaven sortir gaire.
Feien balls als pobles, però no hi podíem
anar mai. A casa no m’hi deixaven anar.

La Roser a l’entrada de Verntallat.
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Amb les amigues, anàvem a tots els pobles
a ballar sardanes, però quan es feia fosc
tornàvem cap a casa. Llavors hi va haver els
cines a en Bas i a les Preses, però no m’hi
deixaven anar sola amb el meu xicot.
Només hi podíem anar si venia la meva germana amb el seu xicot.

...Un cop casats
vam anar a viure a
Marguí, a en Bas,
a casa del meu
marit.

venir a vestir de nuvi a casa per no embrutar-se el traje. Fins a can Climent es passava bé, però d’allà cap a can Renyina i la
Brugada costava molt de passar.

Quan es van casar?
Em vaig casar el 2 de maig del 1956 al
Mallol. La meva germana es va casar el 2 de
setembre del mateix any i el meu germà el
2 de maig de l’any següent. Amb un any ens
vam casar tots tres germans.
Un cop casats vam anar a viure a Marguí, a
en Bas, a casa del meu marit. Allà hi vivia
també un germà del meu sogre, la meva
sogra i dos cunyats. Vam tenir dos fills: en
Ramon i la Remei (els meus pares també es
deien Ramon i Remei).
Allà també vaig estar treballant al camp i
quan jo tenia 47 anys el meu marit es va
morir.
Quins records en té de l’època en què va
viure a en Bas?
Recordo que on vivíem nosaltres, al veïnat
de la Cau, hi havia molt mala carretera. I en
Joan de la Brugada, quan es va casar, es va

Casament de la Roser Espuña amb en Josep Feixas
Sobrerroca.

El Marguí.
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...Les feines del
camp les fèiem
totes a mà, tant
a Verntallat com
al Marguí.
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El personatge: LA ROSER DEL MARGUÍ

...entre les
diferents cases de
pagès ens
ajudàvem molt:
anàvem a les
diferents cases a
espellonar, a
matar el porc...

PUIGSACALM 147

Al nostre veïnat,
hi havia diverses
cases i tots érem
ben avinguts...
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Recordo també que entre les diferents
cases de pagès ens ajudàvem molt: anàvem a les diferents cases a espellonar, a
matar el porc... Al nostre veïnat, hi havia
diverses cases i tots érem ben avinguts: la
Carrera, la Brugada, can Climent, el Bach,
la Cau, can Renyina...
Les feines del camp les fèiem totes a mà,
tant a Verntallat com al Marguí. No vam
tenir tractor fins al final de viure al Marguí.
També teníem bestiar: vaques, porcs,
conills, gallines... i també xais, perquè ens
netegessin els voltants. Els xais els teníem
a la Cau i els teníem a mitges amb la
Carrera.
Quan va marxar d’en Bas?
Va ser fa vint anys, quan el Marguí es va
vendre. Vam marxar-ne jo, el meu fill
Ramon, la seva dona, la Roser, i els meus
dos nets. Vam anar a viure a una casa que
ens vam fer a la Canya.
Quants nets té?
Tinc quatre nets, dos del fill i dos de la filla;
i també tinc quatre besnets!

Expliqui’ns quines aficions té...
Anar d’excursió i anar a passejar. Abans
feia moltes excursions, però ara ja no puc.
Hi anàvem sempre amb els del Casal.
També m’agrada molt fer quadres de punt
de creu. N’havia fet molts!
Laia Martí

RECOMANI’NS
UN COLOR: Blau
UNA CANÇÓ: Les sardanes
UNA PEL·LÍCULA: Belinda
UN LLIBRE: Els de poesia
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ:
Els concursos
UN MOMENT INOBLIDABLE: El dia que
em vaig casar
UN LLOC PER VIURE: Els tres llocs on he
viscut: Verntallat, el Marguí i la Canya.

La Roser Espuña amb tota la seva família. D'esquerra a dreta: Remei Feixas, Ramon Masoliver, Roser Jou, Ramon Feixas, Roser Espunya, Albert Feixas, Irene Canal,
Sandra Gelabert, Ricard Masoliver, Carmina Masoliver, Jesús Plana, Gerard Feixas, Eloi Masoliver, Aleix Plana.
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CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (II)

Viatge en diligència de Sant Feliu a Olot
Al número 146 de PUIGSACALM vam encetar la sèrie d’itineràris i descripcions de camins i viatges de començaments del segle XX, extrets de la col·lecció «PIRINEU CATALÀ», de Cèsar August Torras, Barcelona 1851-1923.
C.A. Torras, el 1902, va escriure la Guia itinerari de l’excursionista a Camprodon; Comarca de Camprodon, vall
de Ribes, valls del Llerca, Vallespir, muntanyes del Canigó, Conflent, Cerdanya, Ripollés, Alt Llobregat i vessants superiors de l’esquerra del Fluvia. Aquesta guia era tan extensa, 644 pàgines, que per a fer-la pràctica,
la va haver de dividir en 9 volums.
El VIè volum, de títol, COMARCA D’OLOT, valls superiors del Fluvià, publicat el 1910, és el que ens servirà de
guia per a descriure, CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL S. XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT.

E
...Sorprèn veure
els horaris i el
preu, dues hores i
mitja per anar de
Sant Feliu a Olot
per 2 pessetes...

n aquesta segona entrega de “Camins i
Viatges”, hi llegireu un viatge de 1910 en
diligència de Sant Feliu a Olot. El tren de
Girona a Olot va estar uns anys aturat a
Sant Feliu fins que una nova companyia va
aconseguir capital per afrontar les obres de
la construcció del túnel del coll d’en Bas i la
resta de trajecte fins a Olot. El tren va arribar a en Bas i a Olot el 1911.
Sorprèn veure els horaris i el preu, dues hores
i mitja per anar de Sant Feliu a Olot per 2 pessetes en classe preferent i 1,50 en classe
turista que diríem avui.
Les descripcions per on passa la diligència no
tenen pèrdua, són molt clares i en molts

indrets podrien servir perfectament avui, cent
deu anys després.
Fixeu-vos que quan narra el pas pel coll d’en
Bas, el cita com el límit natural de la comarca
d’Olot i també explica que el camí ral antic
s’entén que devia ser anterior a la carretera
rodada, baixa cap al Teix i la Dou i cita que és
molt rocallós, recordem que aquest camí el va
recuperar la Lletissonada de fa força anys i
avui torna a estar pràcticament perdut.
Abans de començar amb l’itinerari pròpiament
dit, podreu llegir la descripció que fa l’autor de
l’emplaçament de l’estació de Sant Feliu de
Pallerols i el perquè el tren estava allà aturat.
Pere Gelis

FERROCARRIL I CARRETERES

...quan narra el
pas pel coll d’en
Bas, el cita com el
límit natural de la
comarca d’Olot...

Sant Feliu de Pallarols.– A l’estació’s troben les diligencies que porten a
Olot, combinades ab tots els trens.
Fa ja temps que les obres de la via
estaven parades, malgrat esser fets els
estudis fins a Olot, no entreveyent-se
cap esperança d’esser continuades.
Els olotins estaven ben descoratjats.
Darrerament una potent Companyia
catalana ha adquirit el ferrocarril, les
obres van a esser represes ab molta
rapidesa y prompte serà un fet l’arribada de la locomotora a Olot. Tant
aquesta població com tota la
comarca beneficiaran extremadament d’aquest nou impuls. L’industria y l’agricultura, tant importants
en tota la regió, tindran més franca
sortida y rebran nou impuls de vida,
y ab la major facilitat dels transports
milloraran les fonts de producció y

el benestar y la riquesa aumentaran
en l’hermosa comarca olotina.
Excursionistes y estiuejants beneficaran també, per facilitats de tranzit
y guany de temps, ab la conclusió de
la via.
Falten sols 18 kilómetres escassos.
Les obres de fabrica no són pas dificultoses. La més important es el
túnel o foradada que ha de penetrar
per sota’l coll d’en Bas pera franquejar la comarca d’Olot. Aquesta foradada tindrá 230 metres d’extensió.
Desde Sant Feliu la via seguirá prop
de la carretera y del riveral, passará
per Sant Miquel de Pineda y, atravessant per dins la montanya, se dirigirá a Sant Esteve d’en Bas. Allí,
entrant en la plana, anirá seguint
aquesta per sota la serra de Marbulenys, passant per les Preses, y terminará a Olot després d’haver creuat el
Fluviá.

PUIGSACALM 147

ITINERARIS
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Viatge en diligència de Sant Feliu a Olot

Una galera de transport de viatgers en un poble de la Garrotxa no identificat, cap a 1905.
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ITINERARI N.º 2

12

...prompte serà un
fet l’arribada de la
locomotora a Olot.
Tant aquesta
població com tota
la comarca
beneficiaran
extremadament
d’aquest nou
impuls...

De Sant Feliu de Pallarols
a Olot
17 k. Carretera.
Servey de diligencies de Sant Feliu a
Olot en combinació ab el ferro-carril.
El trajecte’s fa en 2 hores y mitja. Preu
de Sant Feliu a Olot, 2 ptes. cupé; 1’50
ptes. interior.
L’estació es al peu de la carretera y’s
troba un xic en amunt de la població
de Sant Feliu.
Va seguint la carretera prop del
riveral, fruint-se d’interessants perspectives.
2 k. Santa Cecília de Riutort,
ermita situada en una petita eminencia, a l’esquerra y a l’altra part
del riu. (Itin. 49. De Sant Esteve d’en
Bas a Sant Feliu de Pallarols, per coll de

...Les obres de
fabrica no són pas
dificultoses. La
més important es
el túnel o foradada
que ha de penetrar
per sota’l
coll d’en Bas...

Morro de Bou.)
Se passa per un pont la rivera de
Sant Iscle, que’s barreja allí mateix ab
la de Sant Feliu. (Itinerari 47. D’Olot
a Sant Feliu per Colltort y Sant Iscle).
3 k. Sant Miquel de Pineda (530 m.
alt), a l’esquerra y a la part oposada
del riu. L’iglesia está emplaçada pintorescament sobre un promotori
enlairat; son estil románich ofereix

algun interés. Es parroquial, d’un
vehinat de cases escampades, pertanyent a l’ajuntament de Sant Feliu.
La vall va extrenyent-se y la carretera acompanya sempre al riveral.
5 k. S’atravessa per un airós y alt
pont de pedra fet ab arcades la rivera
dels Sayols o de Les Cabanyes
(580 m. alt.).
La via rodada va pujant marcadament ab pintoresch domini de vista, a
la dreta, sobre la vall.
6 k. Coll d’en Bas (620 m. alt.), en
la serra divisoria d’aigues del Ter y
del Fluviá. Límit de la comarca d’Olot. Está obert entre la serra de
Terrús y un estrep de la més alterosa
y espadada serra de Marbulenys.
Va baixant-se en extenses llaçades
que revolten sobre la naixenta vall.
El camí ral antich, de ferradura,
baixa directament, fent una drecera
de més d’un quart, vers l’esquerra, per
terrer molt rocós.
7 k. Can Solá. La baixada es ja més
suau y’ls revolts no són tant seguits.
8 k. Vehinat de Vilallonga, a l’esquerra. Depén del municipi de Sant
Esteve d’en Bas. Està format per una
vintena de cases y compta 118 habitants.
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Diligència d'Olot a començaments del segle XX.

S’enforca a l’esquerra’l camí vehinal de Sant Privat. (Itin. 8.)
Va creuant-se’l recremat territori
de Bosch de Tosca, tant interessant al
curiós, per son original aspecte, com a
l’aficionat als importants estudis geológichs (Vegi·s aquest mateix itinerari
Bosch de Tosca.)
Baixada de La Solfa. Se deixa a la
dreta la Torra d’en Castanys, antiga,
ab parchs y jardins, grans y bonichs.
Alts arbres ombregen la carretera.
16 k. Se creua’l Fluviá pel Pont de
Ferro.
17 k.

Fragments del llibre de Cèsar August Torras dedicat
a la comarca d’Olot.
PUIGSACALM 147

...Vehinat de
Vilallonga, a
l’esquerra. Depén
del municipi de
Sant Esteve d’en
Bas. Està format
per una vintena de
cases...

9 k. Sant Esteve d’en Bas. (Itin.
21.) La carretera passa per sota’l
poble, que queda enlairat a l’esquerra.
Se donen uns revolts y s’entra en la
magnífica plana d’en Bas. Tot passant se descobre a l’esquerra l’hermosa planura, els poblets y vehinats
de Joanetes, Can Trona y Puigpardines, y més lluny el Mallol y l’enquadrament grandiós format per les cinglateres del Grau y de Falgars, els originals espadats d’Ayats, Cabrera y
Puigsacalm, y més al lluny un seguit
de montanyes y de serres sobrepujades pel muradal pirenench. A la dreta
s’aixeca espadada y aspra la serra de
Marbulenys.
12 k. Les Preses. (Itin. 23.) El
poble’s troba a la dreta, a un centenar
de metres de la carretera.

13
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Cent anys portant l’aigua de la Pinya a Olot

En aquest article parlem del trasvasament de l’aigua de la Pinya fins a la ciutat d’Olot des de l’any
1894. Hem trobat interessant el fet que des de la Vall d'en Bas s'abastís aigua a la ciutat d’Olot
durant molts anys. Hem fet el recorregut del que queda d’aquesta línia que venia de la Tria i de la
riera de Riudaura, encara queden el filtres, els dipòsits, els tubs i les aixetes de pressió.

F
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...Es va obrir una
rasa d’un metre de
fondària i 50 o 60
centímetres
d’amplada pels
diferents carrers
d’Olot i fins a la
Tria. Es feu tot a
pic i a pala...
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ins a mitjans del segle XIX tota l’aigua que
arribava a la ciutat d’Olot provenia de les
seves fonts, principalment de Sant Roc. Es
tractava d’aigua baixa, que circulava sense
pressió a través d’uns tubs curts de terrissa
units amb ciment. Arribava només arran de
carrer i sortia per a diferents fonts (com la
font de l’Àngel o la font del Conill, amb els
seus abeuradors per als cavalls) i no es
podia fer pujar a zones elevades, ni tan sols
a un primer pis. Com a molt arribava només
a algun soterrani o planta baixa. No s’utilitzaven motors ni bombes i, per tant, no existia el que anomenem aigua rodada.
La ciutat creixia i hi hagué la necessitat de
fer arribar aigua rodada a Olot, que es va
fer venir de la font de la Tria (a la Pinya) i de
Riudaura. Tot va ser gràcies a uns inversors
que hi posaren diners i als propietaris dels
terrenys per on havia de circular l’aigua. Es
té constància que el 12 d’octubre del 1894
s’obtingué la concessió per part de la
Comissaria i la Confederació d’Aigua per a
extreure aigua de la riera de Riudaura
durant cent anys amb un cabal de 12 litres

per minut. La concessió de la font de la Tria
és d’uns anys abans, del 1886.
Es va obrir una rasa d’un metre de fondària
i 50 o 60 centímetres d’amplada pels diferents carrers d’Olot i fins a la Tria. Es feu tot
a pic i a pala, sense cap classe de mecanització ni motors d’explosió.
La línia general anava de la Pinya al Firal
d’Olot, passant pels llocs següents: la Tria,
la Garganta (on s’unia amb l’aigua procedent de Ridaura), la Corda, mas Claviac,
mas Subiràs, ca l’Helena, Pont de la Ceràmica, carrer Estorch i Siqués, avinguda de
Sant Joan les Abadesses, carrer Mirador, el
Roser i el Firal.
Des del Firal en sortien dues branques: una
cap a la font del Conill i que arribava al
Carme i l’altra arribava a can Carlets, a la
plaça Clarà.
Hi havia diversos punts del recorregut on
es descomprimia la pressió (ja que la Tria
es trobava a una certa alçada i hauria arribat aigua amb massa pressió a Olot) els
més importants eren al mas Paraire i al mas
Garganta, situats al pla de la Pinya, entre la
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...Olot, doncs, ja
tenia aigua alta,
que podia arribar
fins a un tercer o
quart pis. Hi havia
diferents preus
segons els tipus
d’usuaris de
l’aigua...

Tria i la Corda, on encara es poden observar
les casetes que contenien les aixetes per
trencar la pressió.
Les canonades es van comprar a Mataró, ja
que en aquesta ciutat treien les velles i les
van aprofitar. Eren fetes de planxes de ferro
cargolades i estanyades per a tapar l’afegit. Al damunt s’hi feia un recobriment amb
gruix de quitrà per evitar que es podrís.
Olot, doncs, ja tenia aigua alta, que podia
arribar fins a un tercer o quart pis. Hi havia
diferents preus segons els tipus d’usuaris
de l’aigua: uns d’ells eren els propietaris
de la línia, que en total eren un centenar, i
només se’ls cobraven els impostos; també
hi havia els censistes, que pagaven impostos més el manteniment de la línia, aquests
no hi havien posat tants diners com els propietaris; i, finalment, els abonats, que
pagaven l’aigua que utilitzaven.
L’aigua que provenia de la Tria era bona,
però la que venia de Riudaura s’agafava del
riu i s’havia de filtrar. Això es feia al mas de
can Ribera, on hi havia uns dipòsits amb

Caseta on hi havia el dosificador de clor a sota del mas de
la Garganta.

diferents filtres, de carbó, de pedra... per
on anava circulant l’aigua. També hi havia
un dosificador de clor al mas Garganta, un
cop s’havien ajuntat les dues aigües.

Caseta dels filtres a la riera de Riudaura.
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L’aigua que
provenia de la Tria
era bona, però la
que venia de
Ridaura s’agafava
del riu i s’havia de
filtrar.
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Cent anys portant l’aigua de la Pinya a Olot

Mina de la Tria, a la Pinya.

...Una ploma
equivalia al cabal
d’un litre per
minut,...

PUIGSACALM 147

...Es va anar
edificant i van fer
arribar la
canonada fins al
càmping de les
Tries i fins a
l’Escola Llar...
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Els propietaris més importants eren una
família de Barcelona, que en tenien una
cinquena part, però després de la guerra
se la van vendre i la compraren els germans Casacuberta d’Olot, propietaris
d’una blanqueria i d’un taller de sants
anomenat “El Santo Cristo”. El senyor Joan
Cos era el llauner dels propietaris de Barcelona, i va continuar treballant per als germans Casacuberta, a qui portava la comptabilitat i cada tres mesos comptava les
despeses que hi havia hagut i cobrava una
comissió per fer el manteniment.
La blanqueria era situada a la carretera de
Girona, i cap als anys quaranta, quan es va
anar urbanitzant la zona, els germans Casacuberta van demanar si se’ls podia subministrar aigua. Es va anar edificant i van fer
arribar la canonada fins al càmping de les
Tries i fins a l’Escola Llar.
Per mesurar l’aigua que es gastava no hi
havia comptadors, tots els habitatges
tenien un dipòsit per on l’aigua anava
entrant i la que no s’utilitzava es perdia. Hi
havia un forat que en deixava passar una
determinada quantitat. Una ploma equivalia al cabal d’un litre per minut, i segons el
que es pagava se’ls donava un quart de
ploma, mitja ploma, tres quarts de ploma o
una ploma.

Escales de la mina de la Tria.
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...A la blanqueria
dels Casacuberta
hi havia un pou de
dos metres de
diàmetre i trentatres metres de
fondària...

Agraïments: Florenci Cos i Pere
Casacuberta.
Fotos: Joan Pujolriu

Caseta on hi ha els filtres i l’aixeta de control de pressió de l’aigua.

Finalment van arribar a un acord amb l’Ajuntament i el control de l’aigua va passar a
ser públic. Des de llavors l’aigua d’Olot ve
dels pous situats al Parc Nou. Actualment
la canonada antiga encara hi és, però ha
quedat enterrada i morta.

ANÈCDOTES

La ciutat anava creixent de mica en mica, i
quan es va fer la urbanització de les Planotes
i els pisos situats al davant (Vivendes
Garrotxa), no hi havia prou aigua per fer-la
arribar en aquesta zona alta. Llavors els propietaris, juntament amb l’advocat Joan Vilà,
van arribar a un acord amb els germans Casacuberta, els quals van donar un terreny en
una zona propera, s’hi va fer un pou, i a través
d’una bomba es va poder subministrar aigua
a aquestes dues urbanitzacions.
Cada vegada s’havia d’invertir més, la
població d’Olot augmentava i hi havia la
política de l’Ajuntament de fer-ho tot públic
i no pas a través d’una empresa. A més, les
canonades eren petites i no permetien un
cabal gaire gran. A més hi havia el problema de la sequedat, sobretot a l’estiu,
que plovia cada vegada menys. A més, a
causa d’acumular l’aigua en els dipòsits, hi
havia moltes infeccions, per això entre els
anys setanta i vuitanta es van prohibir els
dipòsits, es van haver d’anul·lar les plomes
i posar comptadors. El clor que s’afegia a
l’aigua cada vegada era més car i per als
Casacuberta era cada vegada més difícil
seguir endavant.

– En un mes de maig de finals dels anys seixanta hi hagué una llevantada que es va
endur la carretera i el pont de la Corda.
Amb tot això, la canonada també va desaparèixer i Olot va quedar sense aigua.
Fins i tot Riudaura va quedar incomunicat. La canonada es va posar nova, més
apartada del riu i aixecada amb unes
columnes.
– Les arrels dels arbres es filtraven i penetraven a la canonada. Un lloc on va passar
això va ser al Firal, a causa de les arrels
dels plàtans, on es va haver de desenterrar la canonada i encofrar-la amb formigó per evitar que tornés a passar.
– A la blanqueria dels Casacuberta hi havia
un pou de dos metres de diàmetre i
trenta-tres metres de fondària, era a tocar
del riu, fet de basalt i hi havia molta
aigua. Per a baixar-hi per a canviar les
bombes ho feien asseguts en una bota de
vi, i amb una corda els baixaven fins a
baix. Com que l’aigua de la Tria arribava
fins al Carme, van posar una canonada
des d’aquest pou (a la carretera de
Girona) per bombar aigua cap a Olot.
Laia Martí
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...A més, a causa
d’acumular l’aigua
en els dipòsits, hi
havia moltes
infeccions, per
això entre els anys
setanta i vuitanta
es van prohibir els
dipòsits...
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Ascensió al Perdiguero
Cim del Perdiguero, 3.222 metres. La frase que ens van dir
per embarcar-nos en l’aventura que començà l’1 d’agost.

D
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esprés de tres setmanes d’entrenament i amb el
neguit al cos, agafem el cotxe en direcció a Benasc,
un poblet situat a la província d’Osca, que ens enamora des de bon principi. No obstant això, se’ns va
acudir, en ple estiu de fer una parada al Congost
de Mont-rebei per aprofitar el cap de setmana i el
viatge amb cotxe, la calor tòrrida i una excursió
preciosa va servir per fer un petit escalfament, sort
que també vam agafar forces amb un bon dinar per
acabar d’emprendre l’últim tros de trajecte rodat.
Les quatre xifres que es van començar a fer més
amenes quan vam conèixer, tot prenent-nos una
“birra” a la plaça del poble de Benasc, les persones que ens acompanyarien en l’esperada aventura per la qual es preparen cada any. Després de
gaudir-la, vam acabar el dia amb un bon sopar de
germanor a l’Hotel El Pilar on ens allotjàvem. I tots,
encara molt tranquils, vam anar a dormir aviat.
Alarma a les cinc del matí i la frase que ens rondava pel cap és: “On ens hem posat?”. Ens equipem adequadament i baixem a esmorzar a un
quart de sis, encara amb els llençols enganxats. No
obstant això, i després d’una llista de cançons
motivadores que ens acompanyaven a tot volum
per la carretera en direcció a l’hospital de Benasc,
vam arribar al punt on vam deixar el cotxe. A dos
quarts de set ja començàvem l’aventura tot endinsant-nos pel bosc ascendint cada cop més fins a
arribar a la primera parada, la qual va tenir lloc a la
vall de Lliterola. Aquesta ens va permetre comentar les primeres sensacions, descansar de la primera pujada i agafar forces per continuar.
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Per a arribar a fer el cim, vam passar per paisatges
espectaculars, rius, llacs...Tot i esperar-nos veure’ls, ningú ens va avisar que també hauríem de
passar per moments esgarrifosos com el degollament d’una ovella que s’havia estimbat i havia
quedat paralitzada de mig cos. Sort de l’experiència que tenien alguns integrants del grup que van
aconseguir que l'ovella deixés de patir.Finalment,
un trosset més de pujada on en Sergi ens va dir
una frase que ens va marcar tot el viatge: “Puja
com puguis, però puja”. Cap a la una del migdia
assolim els dos cims del Perdiguero, l’est de 3.176
m i el central de 3.222 m. En aquell moment tot són
rialles, fotos i emocions que per un moment ens
van fer oblidar que encara ens quedava la baixada,
que a vegades es fa igual de dura que la pujada.
Així doncs, emprenem el camí de tornada tot iniciant-lo passant per una cresta d’allò més entretinguda.
Entre derrapades per la sorra, patinades per la
neu, que moltes d’aquestes ens haguessin portat
al llac directament, si no hagués estat per un salvador anomenat Juve, i salts entre pedres, aconseguim anar fent el camí de tornada.
Tot i el cansament que ja portàvem acumulat, les
ganes d’arribar, les hores caminades i l’esgotament present, entre tots aconseguim fer el descens més amè entre converses, anècdotes, vivències, sensacions del dia, rialles i recordatoris de tot
el que havíem viscut fins aleshores. Continuem
baixant pel camí per on havíem vingut però ja de
tornada i amb dos tres mils a la butxaca.
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Comencant la baixada amb la amenazadora cresta Quayrat-Lezat al fons.

L’energia que se’ns va transmetre en tot moment
per part del grup ens va engrescar a seguir, continuar i no parar fins a aconseguir-ho. L’acollida va
ser fantàstica i ens vam sentir com a casa.
Gràcies per acompanyar-nos en aquesta aventura
tan sorprenent i gratificant, la qual explicarem amb
un somriure molt sincer.
No dubteu que ens haureu de tornar a veure en
altres tres mil.
Aina Coma Genescà
Irene Pagès Serrat
Laia Zarza Arbusà
Maria Gelis Fité
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Un cop tornem a trepitjar l’asfalt dotze hores després, se’ns barregen emocions de cansament i felicitat per haver aconseguit el nostre primer tres mil
amb la millor companyia possible.
Tornem a agafar el cotxe per a arribar de nou a
l’hotel i fer-nos una merescuda dutxa ben calenta.
Per celebrar el nostre primer, però no últim tres
mil, paguem –ja que som les novelles– el tradicional cava després d’un bon sopar. No obstant això,
no vam allargar la festa gaire més del compte, perquè els 3.222 metres del Perdiguero començaven a
passar factura, la qual cal esmentar que ens va
durar uns quants dies.
Podem confirmar, doncs, que la nostra primera
experiència a un tres mil va ser extraordinària.

La congesta que t'enviava a l'aigua.

Creuant la sortida d'aigues de l'Ibon Blanc de Lliterola amb el Cabrioles al fons.
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Pregó Festa Major d’en Bas 2020

...Tinc records molt
bons de quan el
jovent ens
ajuntàvem al que
en dèiem “El
Club”, l’antic
convent de les
monges. Vam fer
un grup que ens
anomenàvem els
“7 taups” ...

Estimades lletissones i lletissons,
Quan la Sira Torres, de la Comissió de Festes, em va trucar per dir-me que havien
pensat en mi per fer aquest any de pregoner, em vaig quedar molt sorprès, no m’ho
esperava, però, passat el primer espant,
vaig pensar que sempre he intentat
col·laborar amb el poble i que aquesta
vegada no seria pas diferent. Gràcies a la
comissió per fer-me confiança!
Vaig arribar aquí a en Bas amb deu anys,
emigrant de l’Alta Garrotxa. Soc nascut a
Bassegoda, un poble que ha desaparegut
com a municipi i ha passat a formar part
d’Albanyà. A mi m’agrada presumir que soc
dels pocs que podem dir que hem nascut
allà dalt; de fet, la meva germana és l’última que s’hi va registrar, sent encara
poble de Bassegoda.
La meva arribada a en Bas no la recordo
amb gaire alegria. Em vaig enyorar molt...
Els de casa meva em van enviar aquí abans
de baixar ells per tal que pogués començar
el curs escolar. Vaig estar amb els meus
parents de can Gil, que em van tractar molt
i molt bé, però l’arribada a l’escola va ser
terrible. Venia d’una escola on érem cinc,
que la mestra ens portava pel bosc a collir
flors per fer els punts dels llibres, que ella

vivia a casa meva!; i arribar aquí amb el
senyor Enric Calmó, el mestre, amb més de
quaranta alumnes, tots nens de diferents
edats, era la guerra. El pobre home feia el
que podia, però s’ajudava molt d’un regle
de fusta massissa d’un metre que feia
voleiar tot sovint. Tots teníem motius que
no ens agradaven, però com més ens
enfadàvem més ens els deien. A mi, que tinc
els cabells arrissats i aleshores tenia la cara
molt fina, em deien nena, i jo al matí em
mullava els cabells i me’ls estirava perquè
pensava que així semblaria més nen; el mal
era que els cabells de seguida s’eixugaven.
Passats els primers mesos em vaig integrar
de seguida al poble. Tinc records molt bons
de quan el jovent ens ajuntàvem al que en
dèiem “El Club”, l’antic convent de les monges. Vam fer un grup que ens anomenàvem
els “7 taups” i teníem un local al soterrani
de Ca les Monges. Érem en Menguis, el Cap
d’Obres, que ens feia treure runes a cabassos per una petita escala; en Barric, que
organitzava la música amb el seu casset
Phillips i un sarró de cintes dels Rolling Stones, dels Credence, de Simon & Garfunkel,
etc.; en Jaume Planagumà, en Ganya; en
Pere Gelis, el Carter; l’Amadeu Creus, l’Esteve Berga, i jo. Al Club érem molta més
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...en Barric, que
organitzava la
música amb el seu
casset Phillips i un
sarró de cintes
dels Rolling
Stones, dels
Credence, de
Simon &
Garfunkel...
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En Menguis, en Salvador i en Barric, tres amics de tota la vida.

...El poble ha
millorat molt
aquests darrers
anys. Està molt
més endreçat, les
cases i dels carrers
molt més
arreglats, tot i que
trobo a faltar
aquells petits
comerços...

...Aquest any 2020
que em toca fer el
pregó serà
recordat sobretot
per la pandèmia
que vivim. Que un
bitxo tan petit hagi
revolucionat el
món sencer...!

colla. Recordo que també hi venien joves
dels Hostalets i de Joanetes. Posàvem
música i ballàvem on les monges tenien la
capella. I d’allà van sortir-ne unes quantes
parelles; jo mateix amb la Carme, la dona
de la meva vida, una lletissona de soca-rel,
amb qui hem tingut dues filles, que han
portat dos gendres i cinc nets i netes que
ens fan caure la baba. Juntament amb els
meus pares i en Pere, un més de la família,
vivim catorze persones al racó de La
Carrera.
Tornant de la mili vaig ser regidor en una
llista independent, del primer ajuntament
democràtic. Em va tocar la comissió d’Urbanisme. Van ser quatre anys molt durs;
vam aprovar les primeres normes urbanístiques i molta gent no entenia que s’hagués de demanar permís d’obres, i especialment el meu sector de pagès, que en els
seus camps no poguessin construir el que
volguessin. Sort d’en Pau Ginabreda, que
era el cap de la comissió, i amb qui gràcies
a la seva paciència, pedagogia i honestedat
(per a mi sempre més serà un referent) ho
vam poder anar trampejant força bé.
Recordo que en l’exposició pública, que va
durar uns mesos, ens van dir de tot menys
guapos. Fins i tot alguns van intentar
subornar-nos! També, durant tots aquests
anys, he viscut molt de prop tota la transformació que el meu món de pagès ha tingut, especialment des dels més de vint
anys que vaig formar part de la Junta Rectora de la Cooperativa. Quan vaig arribar
aquí, a en Bas, la majoria de gent treballava
de pagès, fins i tot a dins del poble. Tenien
vaques, truges, el porc per fer la matança i
l’aviram per portar el dilluns a mercat a
Olot. Gran part d’això ha desaparegut i
avui, que treballem només de pagès, ens
podem comptar amb els dits d’una mà.
El poble ha millorat molt aquests darrers
anys. Està molt més endreçat, les cases i
els carrers, molt més arreglats, tot i que
trobo a faltar aquells petits comerços i la
gent que treballava en els seus oficis,
sobretot a la part més antiga, pels voltants
de la plaça Major. Crec que seria bo que
alguns emprenedors s’animessin i sortís
algun establiment (bar, restaurant, local

d’artesania, etc.) que hi donés més vida.
Pel meu gust el poble té una bona mida; ni
massa petit (massa xafarderies) ni massa
gran, perquè així la majoria ens puguem
conèixer. A mi ja em costa una mica, sobretot al jovent, però tinc la solució en el meu
millor amic, en Menguis, ja que ell coneix a
tothom. Estic convençut que som molt afortunats de viure aquí amb l’entorn natural
que tenim i que espero que sapiguem conservar. Realment som uns privilegiats.
Aquest any 2020, que em toca fer el pregó,
serà recordat sobretot per la pandèmia que
vivim. Que un bitxo tan petit hagi revolucionat el món sencer...! També m’agradaria
tenir un record per a aquesta pobra gent
que moren en pateres a la Mediterrània, i
que, si arriben a terra, ningú no els vol. Per
ajudar-los, els governs no troben diners,
mentre que, per exemple, el rei d’aquest
estat, del qual ens obliguen a formar part,
emigra al revés, amb tota mena de luxes i
donant milions a les seves amigues. I un
últim desig per als nostres exiliats i presoners polítics: que ben aviat els puguem
veure a casa seva amb els seus.
Dit això, vull agrair un cop més a la Comissió de Festes (en la qual vaig participar
durant molts anys) la feina que fan, que no
és fàcil, i, encara que aquest any no la
puguem celebrar com voldríem, espero que
ho passeu molt bé i que mantinguem la
flama viva per sempre.
Molt bona Festa Major!
Salvador Carrera i Picart
Pagès
Setembre del 2020
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Campirme, 2.633 m, Pallars Sobirà
Testimoni de guerra, anys 1938-1939

E
...Durant la guerra
civil (1936-1939),
per tota la zona hi
varen estar
acantonades
tropes dels dos
exèrcits que es
vigilaven
mútuament...
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...Tot l’entorn és
un immens pradell
per on pasturen
quatre cavalls que
ens observen
encuriosits...

22

l Campirme és una muntanya de 2.633
metres d'altitud que es troba a cavall dels
termes municipals de la Guingueta d'Àneu
(antic terme d'Unarre) i de Vall de Cardós
(antic terme d'Estaon), a la comarca del
Pallars Sobirà. Està situat a l'extrem nord
del territori d'Estaon, i en el sector nordoriental del d'Unarre, al nord del turó de
Vialada i al sud del coll de Finestres. Al cim
podem trobar-hi un vèrtex geodèsic. Es
troba inclosa dins el repte dels 100 cims de
la FEEC. Durant la guerra civil (1936-1939),
per tota la zona hi varen estar acantonades
tropes dels dos exèrcits que es vigilaven
mútuament, sense que s’hi registressin
combats llevat d’algun incident aïllat. És
amb tota probabilitat el lloc més elevat on
es va donar aquesta circumstància en els
mesos de setembre de 1938 al gener de
1939 quan les tropes republicanes davant
la imminent derrota es varen replegar i
concentrar al proper Àreu, a la Vall Ferrera,
i travessar la frontera francesa per la zona
de la Pica d’Estats.
Des del poble de Tavascan, prenem la
carretera asfaltada que ens portarà fins al
Refugi de la Pleta del Prat i a les
instal·lacions d’esquí de Tavascan. Hi arribem de fosc just quan comença a clarejar.
Sortim del refugi (1.720 m) per la vall on
puja el telecadira de les pistes d’esquí i
prenem un camí carreter que s’enfila per la

Cim del Campirme, en primer terme les cabanes existents.

dreta de la pista. El camí va pujant tot vorejant el torrent de Mascarida; el desnivell és
progressiu i podem avançar a bon ritme. La
previsió del temps ens indica pluja cap al
migdia i el cel ennuvolat ho confirma. Quan
portem una hora de camí arribem a un conjunt de bordes enrunades, en trobem fins a
14 i que correspondrien a les forces republicanes (2.140 m). Creuem el riu i seguim
pujant per l’esquerra fins a arribar a l’estany de Margalida. Davant mateix tancant
la vall tenim la serra de Cadius i més a la
dreta, les dues puntes del Montforcado
(2.633 i 2.615 m). Tot l’entorn és un
immens pradell per on pasturen quatre
cavalls que ens observen encuriosits. El
lloc desprèn una gran solitud. Un xic enlairada hi ha una cabana prou ben conservada. Té una part coberta per llosa plana,
mentre que hi ha una altra dependència
sense sostre on podem veure-hi tres espitlleres encarades cap a la muntanya. A les
pletes, els pastors no tenien hàbit de fer-hi
massa obertures pel que pot correspondre
perfectament a una casamata republicana.
Nosaltres, però, ens dirigirem cap a l’esquerra fins a l’evident collet de Mascarida
(2.465 m). Segons un testimoni de l’època
“per la carena de llevant transcorria la línia
defensiva de les forces republicanes que
davallava per la serra Plana. Pel que fa a
les forces rebels estaven parapetades als
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Estany Margalida.

...Al marge oposat
del cim, hi ha més
restes de
construccions
militars que
s’entrellacen per
una trinxera...

Bibliografia: SEGURA, Joan Ramon, 25 excursions pel Front del
Pallars. Col·lecció Azimut-87.
Cossetània Edicions.

amenaçador i el fort i fred vent que ens ha
fet abrigar de valent fa que siguem prudents i reculem pel mateix camí que ja
coneixem. Les esporàdiques marques vermelles i la gran quantitat de fites que ens
han acompanyat durant la pujada ens ajudaran a tornar a lloc si la tempesta ens
empaita. Desfem el camí fins a arribar al
capdamunt de les pistes d’esquí per les
quals descendim deixant el camí de pujada
a la nostra esquerra i des d'on anem veient
al fons de la vall el refugi de la Pleta del
Prat lloc d’inici d’aquesta curta però interessant excursió.
David Ortiz

FITXA TÈCNICA
REFUGI PLETA DEL PRAT – PIC DE
CAMPIRME
18 de setembre de 2020
PARTICIPANTS: 4
HORARI EFECTIU: 4,15 hores
HORARI TOTAL: 5,02 hores
ITINERARI: Refugi Pleta del Prat (pista
d’esquí de Tavascan), torrent de Mascarida, pla de Melis, Pleta de Gavàs, estany
de Mascarida, camí de Soliguera, pic de
Campirme i tornada pel mateix camí.
ALTITUD MAXIMA: 2.633 m
ALTITUD MÍNIMA : 1.691 m
DESNIVELL ACUMULAT DE PUJADA: 974 m
DESNIVELL ACUMULAT DE BAIXADA: 974 m
QUILÒMETRES: 10,39
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...La panoràmica
és excepcional:
cap a l’est,
sobresurt el
conjunt de la Pica
d’Estats, el
Baborte i el
Monteixo, entre
altres...

cimals situats a la dreta. Hi havia poc moviment a un costat i l’altre, sense trinxeres ni
posicions avançades prou definides. En
ocupar una altura trobaves senyals que ja
havia estat visitat per una patrulla enemiga: paquets buits de cigarrets, beines de
bala...” .
Seguim pujant per la dreta del coll per
grans prats fins a assolir una gran plana on
per l’esquerra arribarem al punt més elevat
de l’altiplà, el Campirme amb 2633 m.
Abans d’arribar-hi, però, veiem restes de
diverses cabanes que corresponien a les
forces franquistes. Al marge oposat del
cim, hi ha més restes de construccions militars que s’entrellacen per una trinxera. Els
vestigis estan molt desfets pel pas dels
anys. La panoràmica és excepcional: cap a
l’est, sobresurt el conjunt de la Pica d’Estats, el Baborte i el Monteixo, entre altres.
Al sud, el Montcalvo, la serra de lo Cuco, la
serra d’Urdosa i l’Orri. A ponent, hi ha les
muntanyes del Parc Nacional d’Aigüestortes, amb el Peguera, el Bassiero, el Tuc de
Colomers i el Montardo. Al nord tenim la
Vall d’Aran, amb la Tuca Blanca, el Mauberme, el Balanguera i el Mont Valier ja
dins de França, a més del Mont-Roig i el
Certascan a la mateixa frontera.
La idea inicial era de resseguir la carena en
direcció als Montforcado i anar a trobar el
camí que el mapa de l’Alpina indica per
anar fins a l’estany del Diable i de nou a
l’estany de Margalida. No obstant això i
davant el cel, cada vegada més ennuvolat i
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Mini articles sortides jovent
Avui dia, en la secció de mainada i del jovent, fa vuit mesos que estem de parada tècnica i d’inactivitat sota l’empara del GECA, però el nostre llegat, el nostre jovent i mainada no frena i segueix
anant d’excursió i, encara que no sigui amb nosaltres, estem molt contents que continuïn endavant. Així que aquest article, format per mini articles d’excursions dels nostres joves, és un homenatge a totes aquestes activitats que han anat fent els darrers mesos.

...la veritat és que
he trobat a faltar
l’acampada amb
vosaltres, però he
pogut gaudir
d’una petita
excursió amb la
família.

Laia i Joana Amat al camí de Ronda.

CAMÍ DE RONDA
I quin estiu... la veritat és que he trobat a
faltar l’acampada amb vosaltres, però he
pogut gaudir d’una petita excursió amb la
família. Vam començar des de s’Agaró i
vam arribar fins a Sant Feliu de Guíxols;
un camí de ronda maquíssim, amb bastants clarianes i amb unes vistes al·lucinants. Per rematar-ho, en arribar a Sant
Feliu, vam banyar-nos a la platja i vam fer
algunes partides de la brisca (evidentment vaig guanyar-les jo gairebé totes).
Joana Amat Garcia (15 anys)
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...Cada dia fèiem
excursions i
m’agradava
ensenyar-los-hi
sortides que
havíem fet amb el
GECA...
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ESPERITATS AL PUIGMAL
Quan va arribar el meu cosí de Luxemburg
vam decidir anar a fer l’ascensió al cim del
Puigmal des de Fontalba. És una muntanya
emblemàtica i la més alta de les comarques
de Girona (2.913 m d’altitud). En veure que
era un camí tan concorregut de gent a ple
mes d’agost, en poc més de 3 hores ja
tornàvem a agafar el cotxe de tornada. Vam
pujar com un coet. Però hi tornaré.

Maria Fageda al Puigmal.

Així va ser, després d’un desnivell acumulat de 950 m i amb un temps efectiu de 5
hores, podia dir que havia fet el cim. Això
sí, de grimpar te’n fas un tip!
Maria Fageda Espuña (13 anys)

TORRENEULES
Vaig anar al Torreneules, ens va costar
força perquè feia molta calor, també desanimava perquè cada cop pensaves que
estaves a punt d'arribar, però, cada cop
anava apareixent un tros més. Per sort
vàrem saber veure un bon lloc i moment
per esmorzar que ens va donar forces per
continuar i poder arribar al cim.
Martina Marsal (12 anys)

CARLIT EN FAMÍLIA
A principis de setembre vam anar de vacances a la Cerdanya amb els pares. Cada dia
fèiem excursions i m’agradava ensenyarlos-hi sortides que havíem fet amb el GECA,
com el Perafita i el Monturull. La mare tenia
ganes de portar-me al Carlit (2.921 m d’altitud) perquè deia que el camí per les Bulloses era preciós i amb multitud d’estanys.
Martina Marsal al Torreneules.

Paula, Júlia, Roger, Uri i Martí.

...una sortida
rodona en una
zona fantàstica
que tenim molt a
prop i on encara
ens queden moltes
coses per
descobrir. Hi
haurem de tornar!

...Anar d’excursió
quan ets adult és
una cosa, cadascú
és conscients dels
moments que
estem vivint, però
amb menors
d’edat la cosa es
complica més.

CAMÍ DELS ENGINYERS - REFUGI COMA
DE VACA - BALANDRAU
Aquest estiu, en Roger i la Júlia Ricart i
l’Uri, en Martí i la Paula Solà, juntament
amb els seus pares i mares, vam anar a
passar una nit al refugi de Coma de Vaca.
Després de deixar els cotxes a Queralbs,
vam pujar amb el Cremallera fins a Núria i
des d’allà vam enfilar cap a Coma de Vaca
pel camí dels Enginyers. Les vistes eren
espectaculars i la tempesta que amenaçava
d’arribar a primera hora de la tarda ens va
forçar a mantenir un molt bon ritme.
Cap a quarts de dues ja érem al refugi. Vam
poder dinar tranquil·lament i, mentre a fora
queien els llamps, vam gaudir d’una tarda
de jocs de taula i ratafia, on la principal
protagonista va ser la botifarra. Com sempre, es va imposar la indiscutible qualitat
d’una de les dues parelles (que no revelarem). A última hora de la tarda, passada la
tempesta, els més valents es van animar a
fer una banyada a les gelades gorgues del
Freser. Després un bon sopar i cap a dormir. Amb les restriccions derivades de la
Covid-19 mai havíem estat tan amples en
un refugi!
L’endemà al matí tocava pujar al Balandrau. Era el principal objectiu de la sortida,
un cim espectacular, que ens va sorprendre
per les seves vistes esplèndides. De baixada un altre bon àpat al refugi i cap a Queralbs resseguint el Freser. No podia faltar
una darrera banyada abans d’arribar al
cotxe, perquè feia caloreta i les gorgues
apareixien a cada pas.
En resum, una sortida rodona a una zona
fantàstica que tenim molt a prop i on
encara ens queden moltes coses per descobrir. Hi haurem de tornar!
Júlia Ricart (10 anys) - Roger Ricart (14 anys)
Uri Solà (13 anys) - Martí Solà (12 anys)
Paula Solà (10 anys)

Des del monitoratge creiem que, en
aquests moments, esperar en l’arrencada de les sortides és el millor que
podem fer. Ens vam dir que hi tornaríem
pel setembre, però llavors l’arrencada a
l’escola, complicada per les mesures de
seguretat i sobretot per a les noves restriccions ens vam dir de no complicar
més les vides de les famílies i deixar-nos
un temps extra perquè tothom s’habitués a les noves condicions i així permetre que la novetat es convertís en hàbit i
que en tornar anar a caminar amb el
GECA ja tot fos més senzill.
En aquests moments estem en contacte
amb la federació perquè ens guiïn en el
bon fer en les seccions amb menors d’edat. Pocs centres excursionistes tenen
seccions de mainada, si parem a pensar
nosaltres només coneixem les seccions
petites del Centre Excursionista Olot i
les del GEiEG i encara ara no hi ha una
normativa específica per a aquestes
petites seccions; sí que se’ns està guiant
cap al símil de les acampades i activitats
de lleure d’estiu, però encara tenim dubtes de si hem de tornar-nos-hi a posar
amb les mesures tan poc definides, o no.
Anar d’excursió quan ets adult és una
cosa, cadascú és conscients dels
moments que estem vivint, però amb
menors d’edat la cosa es complica més.
Quan fem reunió entre monitors sempre
apareix el... i si anem d’excursió i la mainada es contagia? I si per culpa d’una
cosa que no és totalment necessària (el
fet d’anar d’excursió) es contagien?
Sabem que al final haurem de conviure
amb el dubte, però no podem deixar gaires més dies les dues seccions inactives,
que a més sabem que són el futur del
nostre centre.
Des del monitoratge estem convençuts
que la nova arrencada no serà fàcil, sigui
per les condicions de seguretat a aplicar
o per la baixa participació, ja que és possible que la desmotivació de la mainada
a tornar amb nosaltres sigui una nova
barrera; tot i que molts de nosaltres
esperem que això últim sigui només la
nostra sensació.
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Manifest commemoratiu de l’1 d’octubre

...Els veïns i les
veïnes de tots els
pobles i ciutats de
Catalunya ens
guanyem el dret,
cada dia, de
decidir sobre la
nostra comunitat...

PUIGSACALM 147

...Per tot això,
recordem l’1
d’octubre i el 3
d’octubre com a
dates d’especial
valor social,
polític, històric
i democràtic...
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L’1 d’octubre de 2017 quedarà marcat per
sempre en la història del nostre poble. Un
dia en el qual vàrem assaborir la victòria de
la democràcia, les urnes i de la llibertat,
però també la tristor i el dolor de la repressió, la injustícia i la impotència davant els
cops i els intents fallits de silenciar la veu
del poble.
Des de llavors, cada 1 d’octubre commemorem l’esforç anònim de milers de voluntàries i voluntaris que, amb la seva tenacitat,
il·lusió, esperança i compromís, varen fer
que les urnes hi fossin perquè tothom tingués l’oportunitat de votar, de forma lliure,
pacífica i cívica, sobre el futur del seu país.
Davant d’això, la resposta de l’Estat espanyol va arribar en forma de persecució judicial, no política, de policia i Guàrdia Civil,
no de diàleg, de presó, en lloc de respecte,
i d’un “a por ellos” animat des del mateix
cap d’Estat.
Els veïns i les veïnes de tots els pobles i
ciutats de Catalunya ens guanyem el dret,
cada dia, de decidir sobre la nostra comunitat, des del més quotidià fins al més
transcendental, des d’allò més proper fins
al més global. La democràcia, la justícia
social i la llibertat són els fonaments de la
societat i els poders públics els han de
garantir.
L’Estat espanyol lluny de permetre a tota la
població catalana que pugui decidir el seu
futur polític, sigui quin sigui, segueix exercint la repressió perseguint ciutadans en
funció de la seva ideologia, negant drets
bàsics i elementals en el si d’una democràcia desenvolupada i utilitzant els poders
policials i judicials com a elements polítics
i ideològics per coartar drets i llibertats.
Avui hem de seguir denunciant la persecució judicial dels i les electes locals que van
permetre que als seus pobles, viles i ciutats s’exercís la democràcia. I avui hem d’exigir la llibertat de les preses i els presos i
el retorn de les exiliades i exiliats i que tres
anys després segueixen patint la repressió
de l’Estat espanyol. I hem de seguir també
donant tot el nostre suport a totes les per-

Plaça de l’U d’octubre.

sones pendents de causes judicials obertes
amb un ànim de venjança i no de justícia.
L’1 d’octubre, com també ho va ser el 9N, és
la viva demostració d’una societat pacífica,
democràtica i determinada exercint el seu
legítim dret a decidir. Vam defensar les
urnes, els col·legis electorals i, per sobre
de tot, la democràcia. Cap cop de porra, cap
agressió ni intimidació va poder aturar un
tsunami democràtic que, per vergonya de
l’Estat espanyol, va donar la volta al món
demostrant arreu que la via pacífica i
democràtica és el nostre camí.
I el 3 d’octubre els carrers i les places
d’arreu del país tornaven a ser plens, amarats de la dignitat que van voler manllevarnos el dia 1. Centenars de milers de persones es conjuraven als carrers per rebutjar la
violència policial de l’estat i per reclamar
una solució pacífica i democràtica.
Avui, tres anys després, tornem a alçar la
veu per dir ben alt i ben clar que la resposta
és més democràcia, més justícia i més llibertat, ja que només així podrem canalitzar
políticament la voluntat, sigui quina sigui,
de tot un poble, que lliure i determinat, es
guanya cada dia el dret a parlar, a votar, i a
decidir.
Per tot això, recordem l’1 d’octubre i el 3
d’octubre com a dates d’especial valor
social, polític, històric i democràtic. No ens
aturaran: ens reafirmem en el nostre insubornable compromís pacífic i democràtic
amb les urnes i, evidentment, amb el poble
de Catalunya.
Visca Catalunya!
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Fitxes de les sortides del tercer trimestre del 2020

19 de juliol de 2020 — 17 participants
Horari efectiu: 6.00 h.— Horari total: 7.40 h
Vocal: J. Juanola, Q. Barcons i J. Culí
Itinerari: collet de les Barraques, Roc Blanc, pas
dels Lladres, estació d’esquí Puigmal, cim de
Puigmal, serra del Borrut, cim de la Dou, collada
de Fontalba, GR-11, font de l’Home Mort i collet de
les Barraques.
Altura màx.: 2.910 m — Altura mín.: 1.790 m
Desnivell aprox.: 1.315 m
Quilòmetres: 20.400 – Mitjana: 32,6 km/h
Temps: bon temps

EL TALLÓ – (Sortida nocturna)
14 d’agost de 2020 — 25 participants
Horari efectiu: 3.28 h — Horari total: 4.40 hores
Vocal: Jordi Freixa
Itinerari: pont del Pages, torrent de Porreres,
Sant Andreu de Porreres, collet del Triadú, el
Triadú, el Talló, collada de Resclusanys, font de
Resclusanys, el Triadú i pont del Pagès.
Altura màx.: 1.278 m – Altura mín.: 654 m
Desnivell aprox.: 621 m
Quilòmetres: 8,720 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon temps
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EL PERDIGUERO 3222 m
(El 3000 de l’Estiu)
2 d’agost de 2020 — 32 participants
Horari efectiu: 7.19 h — Horari total: 12.47 h
Vocal: Pere Gelis i Josep Juvanteny
Itinerari: P. Baños de l’Hospital, Vall de Lliterola,
Ibon Blanco de Lliterola, Perdiguero E. Cim del
Perdiguero 3222 m, Coll de Lliterola, Ibon Blanco,
Vall de Lliterola i P. Baños de Hospital.
Altura màx.: 3.222 m — Altura mín.: 1.650 m
Desnivell aprox.: 1.776 m
Quilòmetres: 16,420 – Mitjana: 2,284 km/h
Temps: bon temps

APLEC DE SANT QUINTÍ

(Joanetes-el Barret-coll del Forn)
27 de setembre de 2020 — 20 participants
Horari efectiu: 3.28 h — Horari total: 4.31 h
Vocal: Jaume Bagó
Itinerari: Joanetes, la Morera, can Lloert de Dalt,
puig del Soi, bassa de can Guilla, can Guilla, camí
del Barret, coll del Forn, pla Safalguera, serrat de
Fontanills, els Boïcs, can Poc, Font
de can Roma, can Roma i Joanetes.
Altura màx.: 1.138 m – Altura mín.: 610 m
Desnivell aprox.: 582 m
Quilòmetres: 6,720 – Mitjana: 2 km/h
Temps: bon temps

PUIGSACALM 147

COLLET DE LES BARRAQUES - PUIGMAL
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Socials

11 de setenbre al puig de Sant Antoni
En l'any del COVID19, també vam canviar la senyera igual
que venim fent des de 1982.
Un grup de socis i persones, més reduït que altres anys, és
va concentrar dalt del puig de Sant Antoni i vam fer la
cerimònia de canvi de senyera, acompanyats per l'alcalde
de la Vall d'en Bas i alguns membres de la junta del GECA
encapçalats pel seu president Sergi Plana.

NECROLÒGICA - Joan Arrey
Aquest setembre passat ens va deixar en
Joan Arrey, company de moltes de les
excursions a la secció de muntanya i un
dels fotògrafs d'aquesta secció a més molt
estimat pels seus companys de fatigues.
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"Des del GECA així et recordarem"
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A
partir del dia 7 de desembre,
es renovarà automàticament la
llicència federativa per al 2021 a tots els
socis del GECA que se’ls va gestionar l’any
2020. 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
27 de novembre d’enguany. Per altra banda, tothom
que estigui interessat a treure’s la llicència federativa
per al 2021, 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.

NOTA DE SECRETARIA
A casua de les mesures sanitàries adoptades en els
darrers dies, i per evitar al màxim la propagació de la
Covid-19, l'horari de secretaria del GECA, que es feia
els dimecres de 2/4 de 7 a les 8 del vespre, desapareix.
Per a consultes podeu trucar-nos al 690 139 756 o el
606 651 591 o enviar-nos un correu a geca@geca.cat.
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Sortides socials

muntanya

Dia 27: Esmorzar de les Maries
ITINERARI: Sant Esteve, La Cau, Peralta, La
Miranda, Sant Miquel, coll de Bas, font de Vilanova, font i forn de la Dou i Sant Esteve
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Les MARIES
SORTIDA: 8:00 ho del matí del local del GECA
Telèfon: 630 42 67 91 i 606 65 15 91
Hi haurà esmorzar fet pels cuiners del GECA

octubre

j

Dia 4: Xampanyada 50è aniversari aplec del
Pirineu
ITINERARI: Betera, coll de la Cirera, Pèl de Ca,
puig de Gallinassa i Roc Negre (2.714 m)
VOCALS: CEO
SORTIDA: 5.45 h del matí, local social del GECA
6.00 h. del matí de l’aparcament del Consum
Telèfon: 606 651 591
Sortida conjunta amb el CEO

jovent

Dia 11: La volta al Bestracà
ITINERARI: Oix, el Peirer, La Feixana, Roures del
Rei, Grau d’Escales, Pont Trencat i Oix
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Agustí Millan
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
Dinar opcional a Can Bundancia

novembre
Dia 22: Berguedà

t

geca.ca

O
I
S
N
E
P
S
SU IVITATS
T
C
A
D

ITINERARI: Santuari de Paller, cap del Juncà, Sant
Marc de Brocà, bassa de Tarnes, Roc Rodó i Santuari de Paller
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi M. Casadevall
SORTIDA : 6.15 hores del matí de l’aparcament
del trencant de Joanetes, abans de la rotonda del
túnel de Bracons
Sortida conjunta amb el CEO
Telèfon: 679 703 271 (Jordi) i 677 318 530 (Francesc)
Després de la caminada, dinar de motxilla.

desembre
Dia 6: Sant Nicolau
ITINERARI: Joanetes, gorg dels Escurçons, carretera vella de la Clota, el Fumàs, la Casica, la Vila i
Joanetes
DURADA : 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Maria Nierga
SORTIDA: 8.00 hores del matí del local social del
GECA
Telèfon: 606 65 15 91 i 630 426 791

Dia 20: Portada del Pessebre – oratori Sant
Agustí

Fe d'errates del número anterior 146:
A la fotografia del personatge de la pàgina 10, els noms correctes de les persones que hi surten són:
D'esquerra a dreta de la foto: en Xevi Mayola, la Teresa Morente, en Jaume Mayola, en Josep Mayola,
la Cristina Mayola, en Miquel Cros, l'Angelina Solanich i l'Isidre Serra. Assegudes d'esquerra a dreta:
la Maria Solanich i la Isidra Solanich.
La fotografia inferior de la pàgina 14 no correspon a la bassa del Molí de Massegur, sinó a la bassa de
la Casica.
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ITINERARI: Can Bundancia, Pruan, oratori de Sant
Agustí, collet de Camporiol, Pedrera i Can
Bundància
DURADA: 3.45 hores de marxa efectiva
VOCALS: Joan i Josep
SORTIDA: 7.15 h del matí del local social del GECA
7.30 h de l’aparcament del Consum
Telèfon: 972 26 72 10 i 620 240 952
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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

PERRUQUERIA

MIRALL’S
GLÒRIA
CANALS

MOBILIARI D’OFICINA, FOTOCOPIADORES,
FAX, PROJECTORS VíDEO, AUTOIMPRESSORES,
AUDIOVISUAL, COPISTERIA, MATERIAL ESCOLAR
I D’OFICINA, VENDA AL MAJOR I DETALL

972 690 247
972 690 255 (part)

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
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C/ Vic, 10
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Anàlisi / Disseny de Soft
SERVEIS INFORMÀTICS

Horari feiners 8,30h a 14 h - 16 h a 19,30 h
Horari festius 8,30 h a 14 h

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

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 147

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
EMBOTITS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Centre de fisioteràpia

ESTEVERIERA
CARNS I EMBOTITS

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

ECORIERA S.L. I T. 972 690 168 I www.ecoriera.com
Ctra. de Vic, s/n. 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)

Xavier Riera

972 69 11 47 - Ctra. dels Martins, 24
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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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
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RAMON BARCONS SL
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Construcció-Rehabilitació

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

Ben bté!
d’Olo
C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

Allotjaments

Colomer
i Cullell
Allotjaments Colomer Cullell - Tel. M. 689 514 364
Mas Colomer - 17176 Sant Esteve d’en Bas
www.allotjamentsrurals.com - info@allotjamentsrurals.com

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

Carrer Joan Maragall, 9
Tel. 972 69 10 58
17176 - SANT ESTEVE D’EN BAS
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Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com
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