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Alguns del participants a la COVI-LLETISSONADA

PÒRTIC

Amb la Cames de Ferro vam optar per a fer-la en un dia assenyalat, com sempre en l’últim diumenge de maig, ara, aquí
la situació ens va portar a limitar l’assistència i ho vam fer
només deixant inscriure federats. Tot i això la participació va
ser de 217 corredors i la recaptació final ha estat pròxima als
6.500 i que es farà donació, com cada any, a la fundació A.
Bosch.
Entre uns i altres hem trobat la solució tant en la Lletissonada,
com en la Cames de Ferro, però no vam trobar-la per a fer la
2a edició del Bas Mountain Festival per les dates que ens
havíem proposat (1r dissabte de maig) ja que, en no poder
fer unes ponències amb gran participació de gent, se’ns quedava descafeïnat, però tot i això l’hem emplaçat pel cap de
setmana de la festa de St. Esteve d’en Bas i així ho seguim
organitzant.
Estem dins la que en diuen la 5a onada, avui dia totalment
desbocada, però crec que hem de mirar-ho en perspectiva,
ja que estem al 50% de la vacunació de la població de Catalunya i esperant que aquesta nova variant segueixi subsistint en nosaltres tal com està fent fins ara, amb molta transmissió però per sort amb baixa incidència de traspassos i tot
plegat ens fa veure un futur amb optimisme, i per això tenim
engegada l’activitat amb més alçada del GECA, el 3.000 de
l’estiu que aquest any se’ns volen enfilar fins al Casco, l’Espalda de Marmorés i capaços són d’arribar-se fins al Pico Marboré (3.248 m).
I per a aquests últims mesos de l’any encara ens queden
alguns asos a la màniga. Comencem a parlar, amb veu baixa,
de l’Aplec del GECA, de l’11 de Setembre, de la 6a VertiKalm
i d’una 3a edició revisada del mapa que el GECA va publicar
de la mà de l’editorial Alpina. Ja veieu, hem engegat i ara no
podem parar.
I per acabar vull felicitar a tots els que han format part, des
dels seus inicis fins al dia d’avui, d’aquesta revista. Des d’aquell primer número, que portava el nom de circular social i
era tan sols d’una pàgina, a una regularitat de 36 pàgines en
les darreres 55 revistes. El PUIGSACALM que teniu a les mans
és el número 150, són 37 anys i mig de revista, són 50 trimestres lluitant, número rere número, per fer que la nostra
entitat, les nostres muntanyes, els nostres camins, els
records dels més grans, els nostres oficis i les edificacions
singulars perdurin per sempre en el record. Felicitats!
Encarem la segona part del 2021, i espero que aquesta
segona part sigui encara millor que la primera.

Sergi Plana Planagumà
President del GECA
PUIGSACALM 150

A principis d’aquest any, la principal premissa era “hi hem de
tornar a ser”. El desig, i sobretot l’esperança, ens deia que
ens en sortiríem i que a la mínima possibilitat de poder fer
alguna cosa, doncs la faríem, fos com fos, però la faríem.
Una de les últimes converses de l’any 2020 que vaig tenir
amb en Menguis va ser que el calendari d’activitats del
2021, que publiquem a principis d’any, havia de tenir totes
les activitats, tant esportives com culturals, que hem anat
acumulant any rere any, i no tan sols això, sinó que, a més,
havien de tenir dates concretes, llavors, quan s’aproximessin les dates, tocaria fer tot el possible per a tirar-les
endavant, sempre respectant els confinaments, els consells i les obligacions imposades per la pròpia pandèmia,
però, ser-hi, hi havien de ser.
Tot i l’estat general, la dificultat de buscar moments per compartir, l’aïllament social, l’estat anímic de cadascú i la lentitud en l’evolució en positiu de tot plegat, l’arrencada va ser
lenta però constant i, tal com va anar la desescalada, l’engegada va començar igual, primer la secció de muntanya que
a poc a poc va anar acumulant sortides, les reunions de junta,
encara que amb videoconferències, ja es parlava d’una CovidLletissonada, d’una Cames de Ferro i d’un nou Bas Mountain
Festival, era difícil preveure l’engegada del GECAmainada i
GECAjovent, aquí sempre hem sigut molt més cautelosos,
potser massa i tot, però no ens hem volgut arriscar.
Particularment, i crec que pot ser extensiu a molts de nosaltres, el tornar-hi, es va fer més complicat del que un es pensava, acostumats a la tranquil·litat i la parsimònia de tot plegat, sempre supeditat a una pandèmia que no se’ns
desenganxava, totes les accions es van alentir i demorar, però
s’anaven complint dates i els desitjos es convertien en fets,
i els fets en èxits, èxits en les nostres dues activitats més lluitades, èxit en la XLI Lletissonada i èxit en la Cames de Ferro.
La XLI Lletissonada o l’anomenada excepcionalment la CovidLletissonada, amb una solució imaginativa en què el GECA va
senyalitzar i donar tots els recursos guia perquè tothom
pogués fer la ruta, del 2 de maig al 27 de juny, al seu aire, en
va donar una participació rècord amb 1.652 excursionistes,
cal dir que aquesta quantitat no ha estat el total de persones que han fet l’excursió, ja que estant en ruta i preguntant
als excursionistes, molts d’ells feien la Lletissonada sense
haver-se inscrit. Quants n’hem sigut aquest any? Mai no ho
sabrem! Tot i això, d’aquestes persones inscrites, podem
extreure’n alguna dada: han participat excursionistes d’almenys 144 poblacions diferents; les dues amb més inscrits
han estat Girona i Olot amb 258 i 251 excursionistes respectivament. La Vall d’en Bas ha aportat 107 participants i, com
sempre he dit, la gent sempre busca les coses maques fora
de casa i això ho explica que ha participat més gent de Llívia
que de Puigpardines, més gent de l’Hospitalet que de St. Privat, més gent de Barcelona que de les Preses. Però bé, podem
dir que la Lletissonada ja ha conquerit la meitat del País.
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Des del Puigsacalm estant...

...Els petards
provoquen un gran
patiment a molts
animals, sobretot
als gossos
i ocells...

PUIGSACALM 150

...El sentit comú, la
lògica i la
coherència fan dir
a la majoria de la
gent que volen les
variants....
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abans, en aquella hora, veus volar una sola
au diürna.
Al GECA, per evitar el patiment dels animals,
vam decidir no llençar petards per anunciar
l’inici dels nostres esdeveniments i proves
esportives.
També aprofito per dir que estaria bé que a
partir d’ara, quan el Barça guanya una competició (o el més absurd encara, quan el
Madrid la perd), no ho celebréssim amb
petards.
Els gossos i ocells es mereixen el nostre respecte, avui que reivindiquem tants drets,
estaria bé que, com a societat progressista,
avançada i culta, respectéssim el benestar
dels animals que ens envolten.
Al món anglosaxó en diuen, Animal Welfare,
Benestar Animal.

FOC, PETARDS i ANIMAL WELFARE
Fa pocs dies que ha passat Sant Joan, la festa
del solstici d’estiu, una festa arrelada als Països Catalans a través de les fogueres i sobretot de la flama del Canigó que simbolitza la
persistència de la llengua i la cultura comuna
dels territoris de parla catalana.
Al GECA, des de l’any 1979, a instàncies
d’una entitat vinculada a Òmnium Cultural i
a la resistència cultural catalana d’aquells
anys, el TIC, TRADICIONS i COSTUMS, ens
encarreguem de portar la flama del Canigó
al poble i d’encendre una gran foguera
comuna.
Més enllà de l’encesa de fogueres, hi ha
també el costum d’acompanyar-ho del
llançament de petards, un costum que no
agrada a tothom.
Els petards provoquen un gran patiment a
molts animals, sobretot als gossos i ocells.
El cas dels gossos és més conegut, perquè
hi ha moltes famílies que els tenen com a
animal de companyia i cada vegada se’n
parla més del patiment, estrès i angoixa
que els provoquen els petards.
I als pobres ocells també els terroritzen els
petards, no cal ser un gran observador per
adonar-se que el dia de Sant Joan hi ha
grans volades desesperades d’aus travessant el cel, volant de forma esperitada i
caòtica, fins i tot quan ja és de nit i mai

A LES PRESES VOLEN LA VARIANT
A les Preses estan cansats de cues i de
veure gimcanes de cotxes voltant pels
seus carrers que volen esquivar precisament les cues.
El sentit comú, la lògica i la coherència fan
dir a la majoria de la gent que volen les
variants. A Olot, hi ha fins i tot manifestacions de ciutadans que tallen el trànsit i a
les Preses, on l’asfíxia de la travessia del
seu poble comença a ser molt notable,
pengen pancartes per reivindicar la construcció de la variant, s’han adonat que el
discurs de “no volem les variants”, “no
volem trànsit”, dir no perquè no, és simplement anar a contracorrent.
Necessitem variants, solucions, per seguretat, per comoditat, necessitem infraestructures ben fetes, respectuoses amb el
territori, segures i que ajudin el país a progressar.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Ni al meu jardí ni al de ningú

...Quant a
resignar-nos als
canvis, és clar que
mai ens
resignarem que
se'ns destrossi
casa nostra...

...Si el problema
són els camions
regulem-ne DE
VERITAT la seva
circulació, però no
deixem que
transformin casa
nostra...

nifica Not In My Back Yard (No En el Meu Jardí)
i que se sol usar sovint per a desacreditar ciutadans que s'organitzen per oposar-se a projectes de construcció d'infraestructures bé
perquè els afecten directament, bé perquè les
creuen potencialment perilloses, i, tot i que
les troben necessàries, les volen lluny de casa
seva.
Als opositors de les mals anomenades
variants de les Preses i Olot, (com va escriure
a l'anterior número de la revista en Pere Gelis,
no són variants projectades com a tals, sinó
un EIX català de Figueres a Valls que vol acabar sent, bàsicament, un corredor internacional de mercaderies que connecti el centre de
la península amb Europa, cosa que la gran
majoria de responsables polítics favorables a
l'EIX han negat), ens han anomenat despectivament NIMBY's pel fet que, com diuen els
partidaris de l'EIX, no volem que una infraestructura “tan necessària” passi per davant de
casa nostra. També ens han dit repetidament
que la construcció de noves carreteres és
indispensable per al bon funcionament del
país, que ens hem de resignar als canvis, que
són per al nostre bé, i que l'administració ja
farà tot el possible per minimitzar l'impacte
d'aital infraestructura.
És evident que no volem que ens construeixin
autovies, viaductes, túnels i talussos de 7
metres davant de casa, ningú ho vol, però
aquí la descripció de Nimby falla, ja que tampoc considerem que la infraestructura sigui
necessària ni volem que ens la posin uns
miqueta més enllà: no desitgem de cap de les
maneres que per al benefici d'uns pocs i per
la mala gestió d'uns polítics que, des de l'obertura del túnel de Bracons, han deixat que
el problema de mobilitat de la Garrotxa es
vagi podrint i es trinxi el territori, sigui quin
sigui aquest, el de davant de casa o el de 30
quilòmetres més enllà.
Quant a resignar-nos als canvis, és clar que
mai ens resignarem que se'ns destrossi casa
nostra. Ja n'hi ha prou que ens diguin el que
hem de fer, que això és bo per a nosaltres, “tu
calla, que d'això no hi entens i ja veuràs com
al final ens ho agrairàs”... No us sona a tot el
que ha passat al nostre país els últims 10
anys?
A l'oposició contra l'EIX, no hi som només els
veïns i pagesos directament afectats: gran

quantitat d'entitats, experts en mobilitat i
ecologisme o simplement persones a títol
individual d'aquí i d'allà donen suport a la
conservació d'una Vall d'en Bas que és el lloc
on hem decidit viure i on volem que hi creixin
sanes les futures generacions, un paratge
meravellós del qual estem orgullosos de gaudir-ne i de mostrar-lo a una gent de fora que
es fan creus que es vulgui trinxar una de les
planes més fèrtils i amb millors terres de conreu del país, un patrimoni natural únic i en fràgil equilibri que s'ensorraria amb els canvis
irreparables que suposaria el pas d'una autovia pel seu bell mig.
Ens han fet creure que Bracons es va obrir perquè poguéssim anar tots a Barcelona amb poc
més d'una hora amb cotxe o anar a comprar
al ZARA o al Leroy Merlin de Vic, quan el que
de veritat han fet és un projecte de corredor
internacional de mercaderies pagada entre
tots, on l'ús que en fem nosaltres és circumstancial. Si el problema de mobilitat de la
Garrotxa és, sobretot, l'excés de camions, de
veritat és coherent que hàgim de pagar-ho
amb la nostra salut, els nostres diners i el
futur dels nostres fills? Si construïm més
carreteres, cada vegada vindran més camions
i cotxes i tindrem més problemes de mobilitat
i voldran fer més carrils i túnels i viaductes i
talussos i així fins l'infinit... És aquesta la
solució?
Si el problema són els camions, regulem-ne
DE VERITAT la seva circulació, però no deixem
que transformin casa nostra en un simple lloc
de pas asfaltat amb polígons a banda i banda:
la Vall d'en Bas és un indret on les persones
que arriben s'hi volen quedar, és una destinació, no és un mitjà, és un fi.

Sergi Plana i Guillem Matilló

PUIGSACALM 150

NIMBY és un acrònim anglès que sig-
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Jaume i Josep Payola, contractistes d’obres
En Josep Payola, conegut com en Josep de can Man, va ser durant molts anys al capdavant
de l’empresa de construcció iniciada pel seu pare, Jaume Payola. En Jaume va néixer l’any
1900 a ca l’Andal del carrer de Sant Ignasi (també anomenada can Man Cisteller), i de ben
jove va aprendre a fer de paleta. Va començar treballant amb en Benito del Casino, que era
constructor. Amb ell també hi treballava en Salvador de la Canova i tots dos van decidir
muntar junts la seva pròpia empresa. Malauradament, en Salvador va morir i en Jaume tot
sol va tirar el negoci endavant.

E

PUIGSACALM 150

...Els paletes,
a l’hivern,
aprofitaven per fer
altres feines, com
anar a bosc a
buscar boixos
i brucs...
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...Si treballaven en
cases més
properes, com als
Hostalets, hi
anaven en
bicicleta...

n Jaume tenia uns quants treballadors i es
dedicaven a fer obres a cases de pagès d’en
Bas i de tots els voltants, sobretot a Sant
Feliu, les Planes i tota la zona del Collsacabra,
la Salut i Falgars. Aquestes feines principalment es feien a l’estiu. A l’hivern, per tant, no
tenien els treballadors, i ell anava treballant
amb el que li sortia. Els paletes, a l’hivern,
aprofitaven per fer altres feines, com anar a
bosc a buscar boixos i brucs.
Per anar a fer obres a les cases de Sant Feliu
i les Planes, els paletes marxaven d’en Bas
en tren i s’estaven tota la setmana a la casa
on treballaven i no tornaven fins al dissabte.
La majoria de vegades les cases no eren ben
bé al poble i havien de pujar a peu un bon
tros. Si anaven a treballar al Collsacabra, hi
pujaven a peu des d’en Bas i també s’hi
estaven tota la setmana. Si treballaven en
cases més properes, com als Hostalets, hi
anaven en bicicleta. I fins i tot quan acabaven, a la tarda, se n’anaven a treballar al
camp fins que es feia fosc, o bé acondaïen
el bestiar que tenien. Per tant feien dos jornals i no arribaven a casa fins cap a les deu
del vespre. I, si plovia, moltes vegades no
podien ni anar a treballar.

En Jaume i en Josep Payola.

En Jaume es va casar amb la Maria Clota i van
tenir dos fills, la Maria i en Josep. Quan en
Josep tenia dos anys, van marxar del carrer de
Sant Ignasi per anar a viure a una casa que
van comprar davant de l’ajuntament i es va dir
can Man Paleta Nou. En Josep va estudiar
comerç i als 16 anys, quan va acabar, ja es va
posar a treballar amb el seu pare. Més
endavant va anar a fer d’aprenent amb en
Xicu del Prat. Normalment, els fills anaven
a fer d’aprenents a fora de casa. Després va

...Al llarg de tot
aquest temps,
van arribar a fer
moltes obres
noves i també
rehabilitacions...

En Sala, l’Enric i en Jaume Planagumà, en Miquel i el seu pare de cal Ferrer, en Jaume Payola, en Presta i tres desconeguts
més, a cal Ferrer Vell dels Hostalets, quan feien el “rego” de la casa.

anar a passar un any a Barcelona on durant
el dia feia de paleta en una empresa i, als vespres, feia un curs de dibuix. Se n’anà a la mili,
en acabar ja va tornar cap a en Bas i el seu
pare li va traspassar el negoci, que va passar
a dir-se Josep Payola, contractista d’obres.
Van arribar a tenir nou o deu treballadors,
entre ells en Josep Colomer, i el seu fill Agustí,
en Mon Sopa, en Nan de la Cau, en Mateu, en
Jaume Xifra, en Jaume Planagumà, l’Enric Planagumà, l’Agustí de les Preses i en Fernando
del Prat.
Al llarg de tot aquest temps, van arribar a fer
moltes obres noves i també rehabilitacions.
D’obra nova van construir el taller del ferrer de
la plaça, la nau del Picanyol, les granges dels
Martins, les naus de la Casanova, algunes de

les cases barates d’en Bas, un bloc de pisos
al carrer Panyó d’Olot... Van aixecar també el
bloc de pisos anomenats Can Man Nou. Els va
anar fent en Josep abans de casar-se i des de
llavors sempre hi ha viscut ell i la seva dona,
la Carme Planella. Els seus dos fills hi van néixer i quan venen a en Bas viuen a can Man
Paleta, tota rehabilitada.
Pel que fa a rehabilitacions, a en Bas van arreglar la casa d’en Tonet de la Dou, can Clareta,
can Patllari, can Setze, can Ton, can Raspau,
l’Armenguer i també moltes cases dels Hostalets, com can Calet, el Ferrer Vell, el Perer i
ca l’Esteve, entre moltes altres.
També van fer moltíssimes petites reparacions a diverses cases. Alguns propietaris, per
estalviar-se costos, feien de manobres ells

En Jaume Payola, en Mateu del molí dels Torrons, el de can Setze, l’Enric Planagumà, en Torrons i en Presta, als Torrons.

PUIGSACALM 150

...[En Josep] Se
n’anà a la mili,
en acabar ja va
tornar cap a en
Bas i el seu pare
li va traspassar
el negoci,...
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Jaume i Josep Payola, contractistes d’obres

La casa de can Man Paleta rehabilitada.

...El ciment i molt
material utilitzat
per a la
construcció venia
de can Camps, que
feien de
proveïdors...

PUIGSACALM 150

...Una de les altres
feines que havien
de fer era la de
tapar els nínxols
del cementiri...
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mateixos. Per exemple, preparaven la pasta
per tenir-ho tot a punt i així el paleta pogués
anar per feina i no estar-hi gaires hores.
El ciment i molt material utilitzat per a la
construcció venia de can Camps, que feien de
proveïdors i els ho portaven tot amb el camió.
Més endavant, quan el material havia de ser
més específic i variat, en Josep anava a comprar-lo a Olot.
Una de les altres feines que havien de fer era
la de tapar els nínxols del cementiri cada
vegada que hi havia un enterrament. I, evidentment, abans havien de treure les restes
dels cadàvers. I sobre aquest fet hi ha algunes anècdotes. Una d’elles és que al cementiri dels Hostalets es trobaven els morts
momificats, cosa que no passava al cementiri
d’en Bas. Una altra anècdota també ocorreguda en un cementiri, aquest cop en el d’en
Bas, és que un dia, en el moment d’un enterrament, no hi havia cap nínxol disponible. En
van haver de construir un ràpidament, però la
caixa no els entrava per la boca de davant i la

En Josep Payola de jove.

van haver de posar dins des de dalt i fer el
sostre amb la caixa a dins. I una tercera anècdota de cementiris: en Nan de la Cau sempre
deia que una de les feines que li agradava
més fer era la d’anar al cementiri a treure
ossos. Quan li van demanar el perquè, va dir
que allà ningú no el vigilava, i els que hi havia
mai no li deien el que havia de fer.
A principis dels anys vuitanta, en Josep va
tenir un accident de feina i no va poder fer més
de paleta. Llavors va entrar a fer d’encarregat
a can Brillor on feien blocs i altre material per
a la construcció. De fet, van fer els coneguts
blocs amb greda volcànica, extreta de les grederes del Croscat. Brillor era, doncs, una de
les empreses que tenia permís per explotar
aquesta gredera. Per sort molts dels paletes
que treballaven per a en Josep ja s’havien
jubilat o bé estaven a punt de fer-ho, i va ser
el moment de tancar.
Laia Martí

Els blocs de greda volcànica de Brillor.

Revisant el nou mapa: la toponímia de Puigpardines

E

1. L’antiguitat del terme ve marcada pel propi
significat de Pardina, lloc on hi havia ruïnes
de construccions vetustes. Vegeu: Joan
COROMINES , Onomasticon Cataloniae, vol.
VI, p. 159-161 i següents (oncat.iec.cat).
2. Vegeu: Joan PAGÈS I PONS, Els senyorius
alodials en el vescomtat de Bas a la baixa edat
mitjana, Caixa de Girona, 1992, vol. II, p. 220.
3. Id., p. 225.
4. Id., p. 217-219.
5. Miquel Àngel FUMANAL, «El Mas Llopart de
Puigpardines», XXXIX Lletissonada (2018),
p. 26-27.

“Ma Llapart” és el mas Llopart.

de la paraula “mas”, davant del cognom
corresponent (fins i tot es detecta la forma
“Ma Mijà”, sense “t”). Passa el mateix amb
mas Llapart, dit també localment “Ma Llapart” i “Mallapart” (que ha originat un cognom), a la zona sud, i que s’ha d’anomenar,
amb totes les lletres, mas Llopart. És una de
les dues cases principals de Puigpardines, i
una de les cinc més espectaculars de tota la
5
Vall d’en Bas.
Baixant del mas Mitjà en direcció est, el límit
de Puigpardines s’estableix al Fluvià. En
aquesta zona hi ha dos noms de masos que
mereixen una revisió. El primer és “Els
Gorrancs”, que s’ha escrit equivocadament
“Gurrancs”, tal com es pronuncia. La problemàtica de la “o” àtona (per tant, so “u”)
en català ha causat moltes confusions
ortogràfiques. Una d’elles és precisament el
mas Toralles de Puigpardines, que malgrat la
seva pronunciació “Turalles” o “Turaies”
(amb la típica iodització), del qual es coneix
l’origen del cognom i heràldica familiar: un
“tor” o brau d’on deriva Toralles, un llinatge
establert al vescomtat de Bas al segle XV. El
segon és Can Central que, en realitat, tant per
dicció de la gent de la contrada com pel seu
nom comercial (com a espai gastronòmic i de
celebracions) s’anomena simplement La Central o més complet Mas La Central (i així el
distingim de Can Central, coneguda botiga a
la carretera de les Preses).
I, finalment, el nou mapa ofereix la possibilitat de posar nom a aquelles cases que apareixen assenyalades, però encara sense anomenar. D’entre totes les que manquen, Can
Colomer de Puigpardines ja compta amb més
de 50 anys d’història i ha crescut, fins al punt
de ser una fita en el paisatge de la zona. Ara,
a més, constarà en la topografia del GECA i
Ed. Alpina.
Miquel Àngel Fumanal Pagès
Guillem Fumanal Viana
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...Les quaestiones
toponímiques de
Puigpardines
tenen bàsicament
a veure amb la
típica “corrupció”
per dicció i
dialectalització
dels indrets...

n ocasió de la reedició del mapa 1:15.000 de
la Vall d’en Bas i les Preses, impulsat pel GECA
i amb la inestimable col·laboració de Jordi
Gosalves, paga la pena revisar alguns dels
nomenclàtors que fins ara estaven inclosos.
Entre altres, és una bona oportunitat per revisar la toponímia del terme de Puigpardines
que, de totes les zones basenques existents,
potser és la que menys s’ha actualitzat darrerament. Les quaestiones toponímiques de
Puigpardines tenen bàsicament a veure amb
la típica “corrupció” per dicció i dialectalització dels indrets, i no pas amb l’etimologia ni
altres matèries més doctes.
Puigpardines ja apareix citat el segle X (Pugo
pardinas) i el seu centre estava a l’església de
Santa Maria, que a partir del segle XII va acollir un priorat depenent de la canònica de
1
Manlleu. El terme s’estén d’oest a est, pels
vessants nord i sud del serrat de Vedella i les
seves estribacions vall endins, en direcció a
les Preses. Aquest serrat cal distingir-lo del
mas que li dona nom (o li pren), la casa de
Vedella (mal escrit “Vadella” o fins i tot
“Badella”, en grafia notarial prenormalitzada), fet pel qual s’hauria d’escriure amb l’apel·latiu “mas” al davant, que és com s’anomena oficialment i com l’anomenen els
2
propietaris actuals, també. De la mateixa
manera que en el mapa, la Cooperativa no es
pot assenyalar simplement com a “Verntallat”, sinó que s’hauria d’especificar de què es
parla (SAT, Cooperativa, Agrobotiga, bar/ restaurant, etc.), i desambiguar-lo clarament del
mas Verntallat i l’escola, entre el Mallol i les
Preses.
Al mateix serrat de Vedella hi ha altres exemples de “corrupció per dicció” que caldria
esmenar. En primer lloc, tenim el mas Pegat
i el Turó del Pegat, que s’han escrit amb “e”
a causa de l’oscil·lació vocàlica neutra en
català, però que cal escriure amb “a”, perquè
és el que dona sentit a les paraules, i tal com
s’escrivia en la majoria de documents antics:
o sigui que tenim el mas Pagat (o, simple3
ment, El Pagat) i el Turó del Pagat.
En l’extrem oriental del serrat de Vedella, trobem Ma Mitjà, que en realitat és una contracció de mas Mitjà, tal com apareix als
arxius, i com l’anomenen també els esta4
dants actuals. És un cas típic de contracció
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CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (IV)

De Sant Feliu a la Salut per la font del Vern
Al número 146 de PUIGSACALM vam encetar la sèrie d’itineraris 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 Fluvià. 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 SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT”.

A
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...El santuari
de la Salut sempre
ha sigut molt
important per la
gent dels pobles
del sud de la
Garrotxa, Olot,
la vall d’en Bas,
les Planes
i sobretot
Sant Feliu
de Pallerols...
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vui resseguirem un vell camí que encara ara
és plenament vigent, el camí de Sant Feliu
a la Salut per la font del Vern.
C.A. Torras explica aquesta excursió des
d’Olot a la Salut per Sant Feliu. L’itinerari és
curt, però la descripció que fa de la vista des
del santuari i un resum de la seva història
explicada des del punt de vista d’una persona de començaments del segle XX, creiem
que és molt interessant de llegir.
El santuari de la Salut sempre ha sigut molt
important per a la gent dels pobles del sud
de la Garrotxa, Olot, la vall d’en Bas, les Planes i sobretot Sant Feliu de Pallerols. Havíen
tingut una gran devoció per la verge de la
Salut, encara avui les persones d'aquestes
valls tenen molta tirada cap a aquest lloc
privilegiat de vistes panoràmiques i tot i que
probablement la seva motivació ja no és tan
religiosa, molts, quan van a fer alguna celebració familiar al restaurant, entren i visiten
la verge.
La verge de la Salut havia sigut molt invocada per persones que ells mateixos o
d’algun familiar que patien malalties. No
fa tants anys, a prop de la capella de la
verge, hi havia tot de vots en forma de
prometences per aconsseguir favors i
curacions.

Pastor i rabadans dalt d'una de les característiques roques
de la Salut el 1919.

Ara que feia esment del restaurant de la
Salut, no em vull estar de dir que el seu
nivell actual és d’una gran rellevància,
avui pujar al santuari no és només gaudir
d’un paratge excepcional, sinó que, a
més, pots degustar una carta gastronòmica molt completa i reconeguda. És molt
recomanable sortir al matí d’excursió
familiar per visitar els singulars estanyols
que hi ha a prop, les Roques Encantades,
els prats i boscos de Bedolls i les vistes
panoràmiques, per acabar al migdia al
voltant d’una ben servida taula del restaurant de la Salut.
Si a més hi pugeu a peu pel camí de la
Font del Vern des de Sant Feliu, haureu
agafat la gana necessària per a gaudir a
taula.

Cisterna que recull les aigües pluvials del teulat a través de l’aqüeducte.

Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Al Santuari de la Salut de Sant Feliu de Pallarols

1 h. De Sant Feliu a la Salut. Camí de ferradura molt ben
cuidat. Forta pujada suavisada per recoltes y llaçades.
A la sortida de Sant Feliu el camí puja tot seguit serra
amunt, descrivint aviat fortes angulositats, enlairan-se
sobre la vall, dominant pintorescament la vila. El corriol
de drecera s’enfila, creuant sovint la marrada per viarany
pedregós.
20 m. Va internant-se’! camí en l’espessa boscuria, per la
qual va rebliscolant.
40 m. Font del Vern, molt ben arreglada, junt al camí en
lloch ombrívol. Punt obligat de descans en la forta pujada.
Segueix el camí girafonçant suaument entre bella espessedat de bosch que produeix ombra molt agradable atemperadora de la xardor del sol y de l’acalorament que produeix tant llarga y seguida costa. De Sant Feliu a La Salut
hi ha un desnivell de més de 600 metres.
El trajecte es un seguit de bellíssims paisatges que li donen
sovint l’aspecte d’un gran parch natural.
1 h. Santuari de la Salut, 1.020 m d’alt., en un relleix de
penyes y al peu d’una grossa roca envoltada d’altres properes, que porten en junt el nom de Roques del Claparol.
Davant l’iglesia hi ha formada una espayosa plaça, gairebé
triangular, tancada per un costat pel mur de penya y per
altre per la gran rosa sota la qual està contruit el Santuari.
L’Iglesia y l’hostaleria hi donen fatxada. La part restant la
forma una gran balconada mirant al N., que frueix d’un
panorama esplèndit, que s’extén fins a la carena pirinenca.
Als peus, moltfondament, s’ho obre la vall de Sant Feliu,
y a l’altra part, en el primer proper terme, la vall de Sant
Iscle, reclosa per les serres de Marbulenys, Fontpobra y
Finestres; m´rd al lluny, y dreta a llevant, tanca l’espay el
Rocacorba, ovirant-se al fons les valls que recorre’l Ter al
sortir del Pasteral.
Fou fundat el Santuari l’any 1645, ocupant sols una petita

balma en el redós de la roca, podent-se encara veure-s
avuy el llenç de paret de la primitiva construcció, que servia de tanca a la balma.
Gran devoció inspirà tot seguit la Verge, venerada ab el
nom de Font de la Salut, a tots els habitants de la vall
del Riu Brugent, y fou invocada especialment pera que’ls
lliurés dels efectes de les fortes tempestats de pedra y
llamps que açotaven la comarca, essent implorada també
en els dolents temps d’aixut.
Oferia’l lloch marcat, no sols els avantatges d’alterós y
pintoresch pera enaltiment de l’esperit, sinó que ademés
se trobava en punt de molt transit en aquella època, per
encreuar-se allí mateix el camí ral d’Amer a Vich ab el
de Rupit y Les Guilleries a Sant Feliu de Pallarols.
Ben aviat, y al cap de pochs anys, va edificar-se ja’l nou
Santuari, que es l’altual, engrandit, renovat y modificat
en distintes ocasions en els dos darrers sigles.
L’iglesia es gran, més sense cap lley de gust artistich. El
camarí, que està encapsalat en la balma que forma la
grandiosa roca, fou construit en 1853. L’imatge de la
Verge que’s venera en la capella fou feta y colocada en
1857, guardant-se l’altra antiga imatge, més petita en un
altaret del camarí.
En l’any 1809, quan la guerra del francès, fou baixada la
Verge a Sant Feliu y no’s tornà al santuari fins després
de la pau. En les guerres carlines de 1821 y 1835 se féu
lo mateix.
Cauida del santuari un capellà custodi.
En l’hostatgeria, que es molt capaça, s’hi troba excelent
acullida, bones cambres y llits ab regular confort, netedat, queviures abundants y bona cuina catalana.
Es molt freqüentat el santuari tant de la part de la vall
de Sant Feliu y Amer, com de la banda d’Olot, Les Guilleries y la plana de Vich.
La Verge mou gran devoció, efectuant-se anyalment
considerables aplechs y romeries. L’aplech principal es
per la diada de Sant Mateu, el 21 de Setembre, cap d’any
de la benedicció de la capella.
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Aplec al Santuari de la Salut el 1910.
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Els estassadors del GECA
Els estassadors treballant a fons al camí de Sant Miquel.

T
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... podem dir que
els estassadors
del GECA
existeixen ja des
d’abans que es
fundés l’entitat,
l’any 1984...
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...Van començar a
treballar junts fa
quaranta-un anys
i, des de llavors,
han continuat
incansables
estassant i
desbrossant
camins...

ots els caminaires que any rere any gaudeixen
de la Lletissonada és gràcies a l’esforç d’una
colla de persones que des del 1980 l’han fet
possible (llavors organitzada per la Comissió de
Festes d’en Bas i el Comitè Anti-urani d’en Bas).
I no em refereixo només a aquells a qui cada primer diumenge de maig trobem als controls i avituallaments d’aquesta caminada, sinó a un
grup d’homes que, des d’uns mesos enrere, treballen perquè tots els camins d’aquest recorregut siguin nets i transitables. La gent que fa
això possible són els estassadors del GECA,
que, evidentment, no només netegen i recuperen els camins per on passarà l’itinerari de
la concorreguda caminada organitzada per la
nostra entitat, sinó que fan el manteniment
també de moltes altres vies del nostre entorn.
I, com en el cas de la Lletissonada, podem dir
que els estassadors del GECA existeixen ja des
d’abans que es fundés l’entitat, l’any 1984.
Van començar a treballar junts fa quaranta-un
anys i, des de llavors, han continuat incansables estassant i desbrossant camins del nostre entorn. Cada any, a finals de setembre,
passada la festa d’en Bas, decideixen ja el
recorregut de la Lletissonada de l’any següent
i cap a l’octubre o novembre ja es posen a treballar obrint i recuperant camins perquè el dia
de la caminada estigui tot a punt. Acostumen
a fer-ho els diumenges, intercalant-ho amb
sortides socials del GECA o altres marxes. De
maig a octubre, es continuen trobant per preparar altres caminades organitzades per l’entitat, com la de Sant Quintí o la de Sant Nicolau. L’objectiu principal és, doncs, deixar net

tot l’itinerari de la Lletissonada de cada any,
on a part de fer el manteniment dels camins
també s’intenta recuperar-ne d’antics o de
perduts. L’interessant és que llavors aquests
camins ja queden per sempre.
Un exemple és la recuperació del camí de Tràfec, que quedà molt afectat per un esclafit que
hi va haver el setembre del 2011 en aquesta
zona. Van caure molts arbres, cosa que provocà que la llum del sol arribés al sotabosc i
convertís el camí en una selva plena d’esbarzers. Cal dir que en el descens de la Lletissonada d’enguany s’ha passat per aquest camí,
que ha tornat a ser netejat.
Una de les actuacions fetes per a una altra Lletissonada i que també ha quedat per sempre
va ser el que van anomenar pas dels Tossuts.
A la zona entre Falgars i Cabrera, hi hagué una
esllavissada que va fer que una llosa quedés
en pendent al mig del pas, amb camí a cada
banda. Els ferros que van posar a la pedra per
poder-s’hi enfilar i seguir caminant, sempre
més s’han seguit utilitzant.
Recuperen també altres camins del nostre
entorn, no només per on passen les caminades
del GECA. La seva última actuació ha estat en
el camí que va de can Turó a l’ermita de les
Olletes. Hi havia dos faigs caiguts i calia passar per sobre o per sota i els van anar a tallar.
També van aprofitar per netejar el camí que va
de les Olletes al coll del Forn on hi havia
també diversos arbres tombats i ara està
impecable. La pròxima actuació que tenen
prevista ara és arreglar el camí que uneix el
coll del Forn amb els accessos als ganxos

...Al llarg del
temps hi han
hagut
incorporacions i
baixes, però
sempre s’ha
mantingut el nucli
principal del grup,
amb en Menguis al
capdavant...

Lletissonada 1997, palanca per travessar el riu Brugent.

sones amb feines i aptituds molt diverses i que
sempre s’han ajudat dels coneixements d’uns
i altres per a poder dur a terme totes les actuacions. Tots tenen en comú que estimen la muntanya i, evidentment, el fet de sortir junts els
diumenges s’ha convertit en una forma de
socialitzar aquest gran grup d’amics. Tots han
anat aprenent la feina i, començant amb unes
tisores i un podall, molts han acabat sabent fer
trencaaigües amb una aixada o desbrossant
amb les eines més difícils d’utilitzar.
La feina de recuperar camins i fer-ne el manteniment és ara molt més necessària que anys
enrere, quan la vegetació era més escassa.
Actualment, cada dos o tres anys s’ha de tornar a fer la neteja d’un camí perquè amb poc
temps s’omple altra vegada de vegetació.
Quan totes les cases de pagès eren habitades, no calia aquesta feina, ja que les mateixes persones que hi vivien ja s’ocupaven d’estassar i netejar-ne els accessos. També tenien
ramats, i tot plegat ajudava a mantenir els
camins de l’entorn. Evidentment, avui en dia
també hi ha camins dels quals no cal fer-ne el
manteniment perquè són tan transitats que ja
es mantenen sols, com és el cas del que va del
coll de Bracons al Puigsacalm. Ara cada
vegada hi ha més afició a l’excursionisme i les
muntanyes del nostre entorn són més concorregudes. Un dels temes a tractar en
aquests moments és el de passar prop d’alguna propietat. Anys enrere, en passar-hi
poca gent, cap propietari posava problemes
perquè algun caminaire passés a la vora d’una
propietat. Avui hi ha més caminaires i propietaris nous, i, per tant, més problemes. Cal dir
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...Han canviat molt
les eines i la
metodologia
emprada des dels
inicis fins a
l’actualitat. Per
comptar els
quilòmetres de la
Lletissonada,
ho feien amb una
roda de bicicleta...

nous i als ganxos vells. I per altra banda,
també, repassar els ganxos de Santa Magdalena i posar-ne de nous. És important el manteniment tant dels ferros com de les cadenes.
Han canviat molt les eines i la metodologia
emprada des dels inicis fins a l’actualitat. Per
comptar els quilòmetres de la Lletissonada, ho
feien amb una roda de bicicleta. I d’eines
només utilitzaven el podall i l’estassabarders.
Actualment ja van amb xerracs, desbrossadores, estassadores i discos i, evidentment, han
d’anar carregats amb la marranxa de gasoil.
Tot i això no han deixat mai les eines antigues,
i mentre es camina sempre cal portar el podall
a la mà per començar a marcar.
La primera Lletissonada pujava per Falgars i
baixava per Sant Miquel. I aquest va ser el primer camí que van netejar. El grup inicial estava
format per en Menguis, en Quel Garcia, en
Josep Guix, en Pere Gelis, la Pilar Font, la
Dolors Blanch, en Narcís de la Canova, en
Ramon dels Torrons i molta altra gent, els
quals tots, llavors, rondaven al voltant dels 25
anys. Actualment les seves edats van dels 58
als 80 anys. Els més joves són l’Agustí Millán,
en David Ortiz, en Ramon de la Cueva, l’Esteve
Canal i en Joan Vilalta, i el més gran és l’Esteve
Fabregó, que ja no pot estassar, però continua
anant-hi perquè li agrada l’ambient, i ara s’ha
afegit al grup de cuiners del GECA juntament
amb en Joan Feixas (dels quals en parlarem en
una altra ocasió).
Al llarg del temps, hi han hagut incorporacions
i baixes, però sempre s’ha mantingut el nucli
principal del grup, amb en Menguis al capdavant, que els dirigeix amb mà fèrria. Són per-
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...La feina de
recuperar camins
i fer-ne el
manteniment és
ara molt més
necessària que
anys enrere, quan
la vegetació era
més escassa...
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també que dels del GECA sempre es demana
permís als propietaris perquè els estassadors
puguin netejar els camins de les seves propietats, i, per altra banda, ells també agraeixen la gran tasca que realitzen.
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...hi ha camins
dels quals no cal
fer-ne el
manteniment,
perquè són tan
transitats que ja es
mantenen sols,
com és el cas del
que va del coll de
Bracons al
Puigsacalm...
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Cal explicar també que els estassadors del GECA
no només fan el manteniment de camins, sinó
que recuperen i rehabiliten estructures que formen part del nostre patrimoni natural, cultural,
històric i arquitectònic. Un exemple molt clar són
les fonts, com la font del Gat, la del Cingle, la de
Fontpobra o la dels Clivillers. Se’n podria fer una
llarga llista, ja que per a cada Lletissonada se
n’arreglen dues o tres. Aquí cal fer un esment
especial a en Ramon Roca, que fou qui va veure
que la font del Gat hi baixava aigua i en va fer la
recuperació juntament amb en Menguis, els
quals també, juntament amb tota la colla d’estassadors, fan el manteniment d’aquesta zona,
que han convertit en una àrea de pícnic i d’esbarjo amb taules i bancs per anar-hi a berenar.
S’han restaurat també pous de calç, com el que
hi ha pujant al coll d’Úria, o pous de gel, com el
de Sant Feliu; mines d’aigua a Campderric i al
Teix, i un forn de teules a la Dou; ponts de pedra
com el de les Mates o el de l’Hostalot, palanques
i parets de pedra. També s’han recuperat i construït escales tant de pedra com de fusta gairebé
a cada Lletissonada. S’han arreglat ermites,
com la de Sant Joan de les Medes, la del Ventós
i la de Santa Magdalena, que s’ha habilitat com
a refugi. Han contribuït també al manteniment i
a la construcció de vies ferrades, com la del cas-

FONT DE LA PORTALLERA

FONT DE CLIVILLERS

tell d’Hostoles, els ganxos nous i els vells de
Santa Magdalena, l’esquei de Sant Miquel o el
Tusell. També han recuperat torres antigues
com la del puig d’Afra o de Murrià, s’han recuperat eres de les cases, com la de la Feixassa.
Han fet la recuperació de les tres creus esculpides a la pedra al collet de les Tres Creus, en
aquest cas la feina de picapedrer la va fer en Pep
de can Llens. De fet, la roca on hi ha les tres
creus marca el punt on s’uneixen tres propietats: la Coma, la Serra i un empriu de l’Ajuntament.
Un altre estassador a qui cal retre homenatge
és en Tonet de la Dou, que avui ja no es troba
en condicions per acompanyar el grup, però
que va ser un dels primers. Va recuperar una
cabanya d’estassadors darrere la Coma i va
construir-hi també una pila carbonera aprofitant que una Lletissonada hi passava i així els
caminaires en van poder gaudir.
I amb quaranta anys de trajectòria, hi ha
alguns estassadors que ja no hi són, però que
han deixat una empremta important i sempre
quedaran en el record.
Cal donar valor al servei a la comunitat que fan
aquestes persones, que no només són un grup
d’estassadors, sinó que són una colla d’amics
que estimen la muntanya i, gràcies a l’afició que
tots comparteixen, faciliten als excursionistes
l’accés als racons més bonics d’aquest entorn
tan meravellós on tenim la sort de viure.

Laia Martí

ANÈCDOTES, ACCIDENTS I CURIOSITATS

...En Menguis
és el director
i quan ell diu que
s’ha de passar per
aquí, allò va a
missa. Alguna
vegada baixa del
burro, però quasi
sempre acabem
fent el que
diu ell...

Amb els més de quaranta anys que fa que treballen, està claríssim que els han passat mil
anècdotes divertides i accidents (no tan divertits). Són previsors i sempre van amb la farmaciola, pel que pugui passar. I, per sort,
sempre tot ha acabat bé i ara ens ho poden
explicar:
– En Menguis, desembussant una mànega per
reparar una font, va xuclar i li va quedar la
boca plena de calabutins i fins i tot li va
entrar una salamandra.
– A la desena Lletissonada, es va pujar al Puigsacalm i l’esmorzar es va fer a dalt del cim!
Els estassadors i altres col·laboradors del
GECA van pujar-ho tot amb tractor fins al pla
Traver i llavors van acabar d’arribar a dalt
amb moto. També van necessitar dos matxos
amb alforges per pujar l’embotit, que van
pujar pel camí de la font Tornadissa i, a
causa dels arbres que hi havia, gairebé no
podien ni girar.
– Mai no és tard per entrar a formar part del
grup d’estassadors. En Barric, amb 67 anys,
fa d’aprenent. Però, això sí, el fan començar
amb les feines més feixugues, com per
exemple carregar un sac de ciment de 20
quilos fins a dalt, a Clivillers.
– Al camí de la Torrentera, netejaven un faig
que feia quatre o cinc tones i en van tallar
una rodanxa molt gran, que va començar a
baixar arrossegant pedres. Va fer baixar en
Valentí Alonso deu metres avall pel riu i se
li van trencar cinc costelles i la clavícula. Va
haver d’estar un mes a l’hospital.
– Cal dir que pujant amb jeeps han rebentat
rodes infinitat de vegades i han quedat
empremtes en llocs de molt difícil accés.

– L’Esteve Fabregó es va adormir a pla Travé
conduint el cotxe i li va quedar tombat a la
carretera.
– Tots plegats s’han fet un piló de talls, cops
de podall i ferides diverses amb les diferents
eines d’estassar. Per exemple, en Quim Barcons es fa fer un tall a la mà un dia que eren
a la Portallera, i li van haver de fer vint-iquatre punts.
– En Ramon Puigvert, com a president del GECA,
va anar un dia a acompanyar els estassadors,
i va portar tota l’estona l’estassabarders a
l’esquena. En Pep Plana (àlies Llúcia) de les
Preses va dir: “Avui hem salvat un mànec”,
referint-se al fet que havia passejat l’eina tot
el matí, però sense fer-la servir.
– A en Quim Barcons, el primer dia d’anar amb
el grup d’estassadors, li van fer portar la
marranxa de gasolina. Entre el xerrac i la
desbrossadora, hi havia una distància de
mig quilòmetre i es va passar el dia amunt i
avall i anant allà on el cridaven per portar la
gasolina.
– Fa uns quaranta anys van anar a estassar el
bosc del camí del Rei. Entre ells hi havia en
Narcís de la Canova. En Ramon Feixas va dir
que allà sota hi havia un empedrat maco i
que calia escombrar. En Narcís va anar a buscar una escombra de bruc i es va posar a
escombrar.
– Els estassadors ens diuen que tothom és benvingut a aquest grup, però cal passar unes
proves, i pot ser que siguis acceptat o no.
– A en David Ortiz, quan va anar a treballar el
dilluns després d’haver anat a estassar per
primera vegada, li van quedar les mans plenes de mules i gairebé no podia ni escriure
a l’ordinador.

“Toca el despertador a dos quarts de set. M’he d’aixecar per anar a estassar un camí on hi ha un tros molt embardissat i a més han
caigut bastants arbres. Ens trobem tot el grup, que som una bona colla i anem per feina, agafem els podalls, els xerracs i més eines, que
en algun moment ens faran falta. Arribem al punt on hem de netejar. En Menguis i en Ramon Roca passen a obrir camí i els altres a
darrere amb les eines adequades hi fem fonts, rierols i palanques, escales o escalons, si convé. En Menguis és el director i quan ell diu
que s’ha de passar per aquí, allò va a missa. Alguna vegada baixa del burro, però quasi sempre acabem fent el que diu ell. Ara toca
esmorzar. Cadascú se’l porta. De les motxilles, en surten galetes de xocolata, grana, cafè, postres casolanes... No ens estem de
res! La feina que fem, la fem a gust, ja que som voluntaris, i al final estem cansats, però satisfets de la feina feta, i cap a casa!”
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I per acabar, un petit relat d’un dels estassadors, en Jordi Plana:
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El tres mil de l’estiu
Gavàrnia, tres mils, cascades, bretxes, Ordesa...
El Pirineu central en estat pur, potser el lloc més bonic de tota la serralada

E
...la gran Cascada.
Segons els
francesos, és la
més alta d’Europa
amb 400 metres
de caiguda lliure...
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Panoràmica des del nord.
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l circ de Gavàrnia va ser declarat Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO el 1997.

els seus soldats es poguessin escapar nord
enllà cap a les terres franques.

Pel vessant nord, per on anirem nosaltres,
es pot admirar la gran Cascada. Segons els
francesos, és la més alta d’Europa amb 400
metres de caiguda lliure, també les cares
nord dels Astazú, el Marboré, els pics de la
Cascada, el Casco, la Torre i el Tallón, tots
cims de més de tres mil metres i, per si tot
això no fos prou impressionant, també hi ha
la Bretxa de Rotllan, aquell formidable tall
en la muralla Pirinenca que, segons la llegenda, Rotllan, el nebot de Carlemany, en
veure’s acorralat pels àrabs a la batalla de
Roncesvalles, va desembeinar l’espasa i
d’un cop va obrir aquell increïble esvoranc
de 100 metres d’alçada i 40 d’ample perquè

Doncs aquí anirem el primer diumenge d’agost i ho farem des del coll de Tendes, on
deixarem els cotxes, i des d’allà anirem a
buscar aquest famós pas de la Bretxa de
Rotllan, i una vegada passem a l’altre vessant, sobre territori aragonès i dins el Parc
Nacional d’Ordesa, caminarem cap als nostres primers tres mils del dia, el Casco de
Marboré o Corral Ciego de 3.011 metres, la
Torre de Marboré de 3.009 metres, aquests
dos primers tres mils els podran fer fàcilment tots els integrants del grup i a partir
d’aquí, si ho desitgen, retornar tranquil·lament cap a la bretxa i esperar al refugi
de Serradets o retornar als cotxes.

...més o menys a
l’alçada del Casco,
però pel costat
aragonès, hi ha la
Cova glaçada de
Casteret...

Si de cas n’hi ha de més agosarats o valents,
amb poc esforç més podem assolir els pics
de la Cascada, el pic Occidental de la
Cascada de 3.095 metres, el Central o Pic
Brulle de 3.106 metres i l’oriental de 3.161
metres, ja veieu que a partir de l’occidental
la cota va pujant, però, si encara hi haguessin forces, fins i tot podríem pujar el Marboré, aquest cim ja és d’una altra categoria,
a part de ser el principal d’aquesta carena,
fa 3.248 metres.
El retorn seria faldejant aquests cims i tornant a buscar el pas de la Bretxa, però abans
d’arribar-hi, més o menys a l’altura del Casco,
però pel costat aragonès, hi ha la cova
glaçada de Casteret, que l’haurem vist pujant
i de baixada tornarem a passar per la gran

entrada que hi ha orientada al sud. És evident
que no tindrem temps de visitar-la exhaustivament, hi podrem entrar superficialment,
però el que és interessant d’aquesta cova és
que hi ha una entrada en forma de sima que
es pot baixar mitjançant un ràpel i, una
vegada dins, entres en un món fòssil que fa
milions d’anys que està glaçat i resta impertorbable. Als anys vuitanta, hi vaig poder
baixar i l’espectacle és d’un nivell extraordinari, els llums del frontal retornen en forma
d’uns punts brillants, que reboten per tot i
creen una atmosfera visual increïble, si mai
esteu a la zona i teniu ocasió, no us ho perdeu, és una de les coses més extraordinàries
que he vist mai a muntanya.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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Refugi de Serradets, la Bretxa i el Casco a la dreta.
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Cames de Ferro, per fi la sisena edició

Al cap de dos anys hem pogut celebrar la sisena edició de la CAMES DE FERRO al Puigsacalm. La terrible pandèmia que ens ha amargat durant els últims mesos va ser la causant que l’any passat no la
poguéssim celebrar i enguany, encara que amb moltes dificultats, finalment ho hem pogut fer.
Cap a mig gener, ens vam lligar la manta al cap i vam acordar que volíem organitzar la sisena edició i,
al mateix temps, vam adquirir el compromís, amb la FEEC, que la CdF puntués dins la 19a COPA CATALANA DE CURSES PER MUNTANYA i així va ser, la nostra prova va ser la tercera dins aquest calendari.
21/03 – Trencacims (CCE Trencacims) 23 km D+1800 m • 18/04 – Cameta Coixa (CEM La Cameta Coixa)
20 km D+1400 m • 30/05 – 6a Cames de Ferro al Puigsacalm (GECA) 23 km D+1500 m • 10/07 – Buff
Epic Trail (CE Alta Ribagorça) 26 km D+1800 m • 19/09 – Taga 2040 Evo (UE St. Joan de les
Abadesses) 28 km D+2000 m • 16/10 – Trail del Bisaura (CE Sant Quirze) 22 km D+1100 m
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...Per la seva
banda, la FEEC
s’hi va bolcar
aportant el seu
esforç en forma de
patrocinadors,
l’equip de control,
molta senyalística,
un speaker...
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E

n aquesta edició, a part de les dificultats
que comporta per a una entitat modesta
com la nostra organitzar un esdeveniment
d’abast nacional català com la CdF, havíem
d’enfrontar-nos a tota una sèrie de protocols ordenats per les autoritats sanitàries
del país. Això, en un primer moment, ens va
portar a voler fer una prova d’antígens a tots
els corredors minuts abans de la sortida i,
per afrontar aquest repte, vam demanar
ajuda a l’empresa SPINREACT, dedicada al
desenvolupament i a la fabricació de reactius i anàlisis clíniques.
SPINREACT forma part del grup japonès
TOYOBO i té les plantes de fabricació al nostre poble, Sant Esteve d’en Bas.
La seva resposta va ser que sí, que estarien
encantats de donar-nos suport i gratuïtament tots els testos d’antígens que necessitéssim.
Posteriorment, com ja coneixem, la pandèmia va anar perdent força, gràcies a la vacunació i no va ser necessari haver de fer les
proves als corredors, així i tot moltíssimes
gràcies, SPINREACT.
De totes maneres, els protocols de Sanitat

continuaven vigents i vam haver de restringir molts moviments i hàbits que ja teníem
per mà, no hi va haver briefing, vam haver
de marcar distàncies en la recollida de dorsals, advertir contínuament que la gent no
podia aplegar-se en les zones comunes,
anul·lar la marató, les curses populars de 10
km i les infantils de les Cames de Filferro i,
fins i tot, canviar el sistema de sortida de la
cursa, en comptes de sortir des del carril
bici, vam sortir del carrer Ample, ja que allà
podíem donar distància als corredors i els
podíem col·locar més fàcilment, en fi, que
vam haver de vèncer moltes dificultats,
però, al final, tot va sortir molt bé.
Aquesta vegada els nostres voluntaris van
fer encara un esforç més gran i tot va funcionar com una seda.
Per la seva banda, la FEEC s’hi va bolcar
aportant el seu esforç en forma de patrocinadors, l’equip de control, molta senyalística, un speaker que es va complementar a
la perfecció amb el nostre habitual i sensacional Òscar Cabanas i també suport en el
sistema d’inscripcions, i així, malgrat totes
les dificultats, el que al gener semblava una

En Ramon Caballeria
i l'Aniol Pujiula flanquejats
pel president Sergi la
vicepresidenta Laura
i el director tècnic
Joan Domènech, al mig.

utopia, a finals de maig va ser una realitat.
Una realitat que ens ha permès poder tornar
a organitzar una cursa 100% solidària i així
poder aportar el nostre petit gra de sorra a
l’esforç de la Fundació Albert Bosch en la
seva lluita contra el càncer i altres malalties
infantils rares.
Enguany la nostra aportació ha sigut menor
que en altres edicions a causa de la baixada
de les inscripcions per tot el que acabeu de
llegir. En números rodons, hem d’explicar
que s’han inscrit la meitat de corredors d’edicions anteriors.
I així, de nou, hem de donar les gràcies a
NOEL ALIMENTARIA, aquesta empresa que,
passi el que passi, està al nostre costat, ens

continua donant suport de forma incondicional i assumeix la totalitat de les despeses de la cursa.
Gràcies, NOEL, moltíssimes gràcies, sense la
vostra generositat i esforç, la CAMES DE
FERRO no seria possible.
També donem les gràcies als col·laboradors, PIZZES CASA BONA, PERALADA MAS
MARCÈ, NATRUS, COCA COLA, CALDOS
ANETO, DINADAX, tots aquests per omplir la
bossa del corredor, ARESTA CAMP BASE per
donar-nos el premi especial PUIGSACALM
masculí i femení i L’AJUNTAMENT DE LA
VALL D’EN BAS per donar-nos suport material i humà i la infraestructura necessària per
a poder organitzar la CdF.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Guanyadors absoluts masculins

CLASSIFICACIONS
LA MITJA 23 KM ABSOLUTA MASCULÍ
1- PERE RULLAN
2- SERGI GARCÍA
3- DAVID ROVIRA
LA MITJA 23 KM ABSOLUTA FEMENÍ
1- GEORGINA GABARRÓ
2- NÚRIA HOSPITAL
3- ROSA NAVARRO
LA CURSA 17 KM JÚNIOR MASCULÍ
1- RAMON CABALLERIA
2- JOSEP M. JULVE
3- ERIK CALERO

LA CURSA 17 KM JUNIOR FEMENÍ
1- NÚRIA TARRAGÓ
LA CURSA 10K M JUVENIL MASCULÍ
1- ANIOL PUJIULA
2- GAEL ALVAREZ
3- LLUC TORNÉ
LA CURSA 10 KM JUVENIL FEMENÍ
1- MAR CORDOBA
2- LINA ESCURA
LA CURSA 10 KM CADET MASCULÍ
1-LLUÍS PUIGVERT
2-MARTÍ COSTA
3-JOAN CABRÉ

LA CURSA 10 KM CADET FEMENÍ
1-GABRIELA LASALLE
2-RUT CORDOBA
3-CARLA RAYA
LA CURSA 5 KM INFANTIL MASCULÍ
1-BIEL SAGUÉS
2-JOAN GUITARAS
3-MARC FONT
LA CURSA 5 KM INFANTIL FEMENÍ
1-LIMA PLANS
2-BRUNA TORRENTBO
3-CORALÍ JOU

Els corredors –RAMON CABALLERIA, guanyador júnior de la cursa de 17 km i l’ANIOL PUJIULA, guanyador juvenil de
la cursa de 10 km– van deixar el pavelló local ben alt i ens van omplir d’orgull. Aquests joves atletes porten el nom
del nostre municipi allà on corren i els seguim i ens plau moltíssim la seva progressió, apunten molt alt i estem
segurs que triomfaran en aquest sacrificat món de les competicions de muntanya.
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...hem de donar
les gràcies a NOEL
ALIMENTARIA,
aquesta empresa
que, passi
el que passi,
està al nostre
costat...

Guanyadores absolutes femenines
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CICLE “UNA VALL... MONUMENTAL!”

Retalls del Renaixement i del Barroc a la Vall

A
...Qualsevol
església, abans
del fatídic juliol de
1936, comptava
amb un retaule
major de fusta
daurada i
policromada al
presbiteri...
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...Amb l’esclat de
la guerra i la
consegüent
virulència
anticlerical, el foc
es va endur el
testimoni d’un
passat de fusta
daurada i
exuberància
decorativa...
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bans de l’esclat de la Guerra Civil espanyola,
el paisatge artístic de la pràctica totalitat dels
edificis religiosos d’arreu del país era amb
obres del període que convenim a anomenar
època moderna i que va des de la fi del segle XV
als primers decennis del segle XIX. Qualsevol
església, abans del fatídic juliol de 1936, comptava amb un retaule major de fusta daurada i
policromada al presbiteri, amb l’advocació del
lloc emplaçada al bell mig i un sagrari o manifestador sobre les grades de l’altar. No hi faltaven tampoc un seguit de retaules distribuïts
per les diferents capelles laterals, dedicats
tant a devocions molt arrelades del món catòlic (el Roser o els Dolors), com a cultes més
concrets i immediats (a sant Isidre, patró de la
pagesia, o a sant Sebastià o Roc, invocats contra les malures). No hi faltava mai un Sant Crist
i, si la comunitat era prou gran, algun pas o
algun baiard processional. Un ampli ventall
d’objectes menors completaven un univers
devocional que prenia cos en forma de quadres, rosaris, faristols, trones, banderes, frontals d’altar, aixovars, orfebreria o mobles.
Des dels primers anys del segle XIX, però,
aquell paisatge, que per entendre’ns es pot
anomenar “barroc”, va acabar sent etiquetat
des de les esferes acadèmiques i erudites com
el fruit d’una estètica del mal gust, perquè s’allunyava dels ideals de la bona pràctica artística, que creien trobar en el patró de l’antiguitat i en els grans artistes del Renaixement i del
Barroc de tendència classicista. Aquella mirada
va ser la primera pedra d’una projecció de l’art
d’aquells segles com un art decadent, un
apel·latiu que va consolidar-se i agreujar-se
quan el moviment cultural i polític de la Renaixença va posar l’accent en l’art medieval com
el més representatiu de les essències mil·lenàries de la cultura catalana. L’excursionisme
científic o les primeres càtedres d’arqueologia
sagrada, que acabarien impulsant els primers
museus diocesans, van fer la resta posant al
servei de la museologia un relat centrat en la
cultura medieval catalana. No ha d’estranyarnos, doncs, que l’art d’època moderna que
seguia guarnint les esglésies d’arreu del país
fos vist com un producte de poc valor i com un
simple instrument d’adoctrinament sense cap
interès artístic remarcable. Amb l’esclat de la
guerra i la consegüent virulència anticlerical, el
foc es va endur el testimoni d’un passat de
fusta daurada i exuberància decorativa que no

havia assolit ni la protecció ni el reconeixement
suficient per a ser salvaguardada.
Les parròquies que conformen la Vall d’en Bas
no han estat pas una excepció. La visió actual
dels arrebossats de calç dels interiors o la
presència de la pedra vista i repicada, en tots
dos casos portadors de l’evidència de la pèrdua patrimonial soferta però també de la introducció d’una nova estètica sorgida de les directrius del Concili Vaticà II, es deixa sentir al
Mallol, als Hostalets i a la resta d’edificis. En
alguns casos concrets, com Sant Pere Falgars,
la Pinya o Joanetes, la pintura decorativa de
ressò bizantí o els retaules neobarrocs comprats després de la guerra evidencien les
necessitats d’aquells anys immediats a la
guerra, en què aquests tipus de decoracions es
van generalitzar.
Gràcies a la recerca en els grans fons fotogràfics dels arxius del país, amb reproduccions
d’il·lustres fotògrafs com Josep Salvany, Adolf
Mas o Valentí Fargnoli, entre altres, o a la iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans per catalogar els béns mobles –una de tantes tasques
que la guerra estroncà i que a hores d’ara
segueix sense completar-se del tot– es disposa
d’informacions que permeten fer-nos una idea
aproximada d’allò que hi hagué. En el format
breu d’aquesta conferència, només puc esmentar ara la utilitat dels reculls que Miquel Puig
posa a disposició de les persones interessades
per la història al seu blog Olot 1700 i que en
bona part també recullen aportacions de la historiografia precedent. A vegades són notícies
molt concretes, com les que ens parlen de

Anònim, Bust reliquiari de sant Constans, mitjan segle XVII,
Sant Privat d’en Bas (gentilesa del Patrimoni del Bisbat de Girona).

...A hores d’ara,
però, Sant Esteve
d’en Bas és la
parròquia que té
més materials
gràfics
conservats...

MAC Girona. Interior de Sant Esteve d’en Bas. Retaule major.

col·legiata de Sant Feliu de Girona i que se’l
consignava com a aprenent al taller d’un altre
destacat artífex que passà per terres gironines,
el pintor Ayne Bru. De la totalitat de les taules
de l’antic retaule major renaixentista de Sant
Privat, només se’n conserven dues: una és al
Museu d’Art de Girona i una altra al MNAC. Les
restants es van perdre, tot i que ja s’havien
publicat i estudiat a la monumental obra de
Chandler. R. Post A History of Spanish Painting
(vol. IV, part II de 1933). Una sèrie de fotografies de detall de les composicions han estat
recentment localitzades a l’arxiu de la seu de
la delegació gironina del Museu d’Arqueologia
de Catalunya.
No puc acabar aquest breu repàs a les manifestacions artístiques d’època moderna a la
Vall d’en Bas sense fer esment de l’altar de la
capella del mas Massegur dedicat a la Mare de
Déu de les Olletes. L’escultura del retaule fou
adjudicada a Pere Espinet d’Olot el 1767 i la
fusteria a Jaume Diví, també d’Olot, el 1774. Tot
i ser una obra molt modesta, el conjunt, una
part del qual destruït durant la guerra i posteriorment refet segons un disseny de l’arquitecte Josep Danés, té interès per testimoniar
l’encàrrec artístic particular. Tot i ser més tardanes, les decoracions de la sala principal del
mas amb temes mitològics afirmen la penetració d’una cultura menys tutelada per les
directrius de l’Església. Altres indrets de la
Vall, com la Codina de Sant Privat o la Cau de
Sant Esteve, també tenien petits oratoris particulars. I no estarà de més recordar que la
publicació El Eco de la Montaña de 1895 es feia
ressò que a la casa del Marquès de Galtero
tenia el seu interior “[...]adornado con profusión de muebles, cuadros y tapices antiguos,
todo lo cual demuestra el buen gusto y aficiones à los recuerdos del pasado de su acaudalado propietario”, que dona fe de l’incipient afició col·leccionista en residències allunyades de
les grans ciutats.

Francesc Miralpeix Vilamala
Universitat de Girona/ Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural
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...Per fortuna, a
Sant Privat s’ha
conservat una
escultura exempta,
segurament un
pas processional,
d’un Ecce Homo
amb capa, corona
d’espines i palma
del martiri...

l’existència de pagaments als dauradors olotins Manuel i Francesc Basil per daurar el
retaule major de la Pinya esculpit entre 1764 i
1769. O bé la notícia del daurat del retaule de
l’altar major de Sant Privat d’en Bas que originà una visura polèmica entre els obrers i els
dauradors Basil, en aquest cas Jaume i Francesc, amb intervenció dels dauradors Albert
Vilar de Figueres i Josep Darnís (o Daunís) de
Girona. Justament, el fons fotogràfic Josep Salvany de la Biblioteca de Catalunya permet
entreveure com era l’antic retaule del Roser de
l’església, amb una original tipologia consistent a representar els goigs marians esculpits
en relleu dintre d’una corona rosariana que
encercla la Mare de Déu amb el Nen. Per fortuna, a Sant Privat, s’ha conservat una escultura exempta, segurament un pas processional, d’un Ecce Homo amb capa, corona
d’espines i palma del martiri que posa l’accent
en la presentació de les nafres i les llagues de
Crist. Aquesta peça de finals del segle XVIII, de
molta alçada creativa, fa pensar en el Sant Crist
de Ramon Amadeu de l’església de la Mare de
Déu del Tura d’Olot. També té un interès especial el bust reliquiari de sant Constans, una
peça de mitjan segle XVII sorgida de l’habilitat
d’un molt bon escultor.
A hores d’ara, però, Sant Esteve d’en Bas és la
parròquia que té més materials gràfics conservats. El seu gran retaule major, dissenyat (o
traçat, segons la terminologia de l’època) per
l’escultor Josep Cortada i executat per l’escultor Pau Costa, un dels artífexs més importants
de l’escultura de l’època del Barroc a Catalunya
amb obra conservada a Vic, Arenys de Mar,
Girona o a la veïna església de Sant Esteve d’Olot. Aquell gran retaule, que combinava talla i
escenes amb pintures sobre tela de l’hagiografia del sant, s’enllestí entre 1720 i 1722 i
costà una xifra aproximada d’unes 1.000 lliures, una quantitat molt considerable. Dos anys
més tard, el daurador Jaume Basil s’ocupà d’aplicar-hi el preceptiu pa d’or. El fons fotogràfic
de l’Arxiu Mas de Barcelona conserva, també,
imatges d’altres retaules laterals que evidencien l’extraordinària fecunditat ornamental que
contenia al temple. A banda dels testimonis
gràfics en blanc i negre dels mobles barrocs,
l’interès dels fotògrafs va recaure en les taules
de l’antic retaule major del segle XVI atribuïdes
al pintor Perot Gascó (1500-1546-49), un artesà
conegut per aparèixer al testament del pintor
Pere de Fontaines quan aquest estava treballant en el gran retaule major de l’antiga
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L’arquitectura de la Vall d’en Bas a l’època moderna

Esglésies parroquials i masos, s. XVI-XVIII

Q
...molts temples
d’origen medieval
es transformaren
substancialment
durant l’època
moderna...
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...Un altre exemple
de barroquització
de l’arquitectura
religiosa a petita
escala és l’afegit
de porxos a
l’entrada,...
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uan parlem de l’arquitectura de les comarques pirinenques en clau artística o patrimonial, és habitual que pensem de seguida
en l’art romànic com a paradigma i fins i tot
definitori d’una determinada idea –forjada
sobretot a partir del segle XIX– de “muntanya catalana”. El cas és, però, que l’època
moderna, corresponent a grans trets entre
els segles XVI i XVIII, no va passar pas desapercebuda en un territori com la Vall d’en
Bas, trobant-se com es trobava en un eix
viari de vital importància com era el camí ral
de Vic a Olot.
Pel que fa a l’arquitectura religiosa, molts
temples d’origen medieval es transformaren
substancialment durant l’època moderna,
des de petites ermites o santuaris com Santa
Magdalena del Mont o Sant Simplici o Ximplí, fins a esglésies parroquials que es “barroquitzaren” completament, sent-ne el cas més
paradigmàtic la de Sant Privat d’en Bas. De
la façana d’aquest temple, on s’endevinen
esgrafiats avui quasi del tot perduts, en destaca la portada, amb un tipus de motlluratge
de pedra que l’anònim mestre d’obres que
la degué realitzar la va reproduir gairebé
amb exactitud a la veïna església del Mallol.

A la mateixa època, a Olot, s’hi estava fent
tota nova l’església parroquial de Sant
Esteve, amb projecte de l’enginyer Blai de
Trinxeria i amb la direcció d’obra d’Anton
Bertran. No sabem, doncs, si algun mestre
d’obres olotí, sent llavors com era Olot una
vila efervescent i pionera en la protoindustrialització catalana, seria el responsable
de les obres d’envergadura que es feien a la
Vall d’en Bas, o bé la mateixa contrada
comptaria amb solvents mestres d’obres
locals. Un altre exemple de barroquització
de l’arquitectura religiosa a petita escala és
l’afegit de porxos a l’entrada, sent-ne exemples paradigmàtics les esglesioles de Sant
Miquel i Sant Martí del Corb. Aquests elements contribuïen a la funció social i comunitària dels aplecs, i podien esdevenir
també improvisats espais de reunió de caps
de casa o propietaris de la contrada. Així
doncs, malgrat ser un element d’època
moderna –fonamentalment del segle XVIII–
aquests porxos donaran caràcter i singularitat a aquestes esglésies, fins al punt que els
pintors de la celebrada escola pictòrica
d’Olot s’hi fixen per encaixar en els seus paisatges sovint idealitzats. Seria el cas del

Miquel Àngel Fumanal en el moment de la presentació de la conferència de Maria Garganté.

Foto: SIMÓN MASDEU

...És ben sabut que
el principal teòric
de la masia
catalana durant el
segle xx, Josep
Danès –que
codirigí l’Estudi de
la Masia
juntament amb
Rafael Patxot–,...

Sant Martí del Corb amb els seu característic porxo.

quadre intitulat L’aplec (1886) de Josep
Berga i Boix, avui al Museu del Montserrat,
on apareix l’ermita de Sant Martí del Corb.
D’altra banda, però, si parlem d’arquitectura
civil, és obligat posar el focus en l’arquitectura de les masies. De fet, podem dir que el
tipus d’organització territorial propi de la
“Catalunya Vella” especialment després de la
Sentència arbitral de Guadalupe, amb un
considerable escampall de masos entesos
com a habitatge i com a unitat d’explotació
alhora, propiciarà el fet que la masia sigui un
dels elements més emblemàtics i definitoris
del món rural català. Malgrat que puguem
parlar d’orígens més reculats pel que fa al
tipus d’establiment –la simplicitat dels
masos d’època medieval– la configuració de
la masia com a tipologia arquitectònica serà
un procés consolidat al llarg de tota l’època
moderna, des del segle XVI fins a finals del
XVIII, quan es visqué una nova etapa de repoblament i expansió agrícola.
És ben sabut que el principal teòric de la
masia catalana durant el segle XX, Josep
Danès –que codirigí l’Estudi de la Masia
juntament amb Rafael Patxot–, presentà la
classificació en dotze classes de masia,
establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a la que s'explica avui, entorn el context
històric de la vida pagesa i amb l'afirmació
que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit
de la influència de les cases dels nobles i les
esglésies.
El mateix Danès planteja que un dels elements més característics de les grans

masies del segle XVIII, independentment del
tipus de coberta, és la galeria amb arcades
de grans dimensions, bé integrada al cos de
l’edifici o bé formant part d’un cos adjacent.
L’abundància de les galeries porxades és
deguda no només a una qüestió estètica o
de moda, sinó a la seva funcionalitat, ja que
podien fer d’assecador de grans i fruits i al
mateix temps jugaven un paper primordial
en la regulació de la temperatura de la casa.
Sent orientades majoritàriament a migjorn,
a l’estiu el sol, que hi tocava en vertical, no
hi penetrava, i en el corredor exterior que
formaven hi havia ombra i hi circulava la
fresca. Per contra, a l’hivern, el sol hi arribava de forma horitzontal, de manera que la
galeria constituïa el punt d’entrada d’escalfor a les estances.
En qualsevol cas, la galeria ha romàs com
un dels elements definitoris i més característics de les grans masies garrotxines del
segle XVIII, tenint-ne la Vall d’en Bas exemples ben notoris com La Cau o el Massegur, imponents casalicis amb teulada a
quatre vessants i que ben bé podrien haver
estat obra del mateix artífex. Ambdues
amb capella-oratori, al Massegur en destaca, a més, l’edifici adjacent que envolta
l’era, a manera de cabana amb una singular forma de ferradura. Arquitectura popular i arquitectura de primer nivell que s’uneixen en una simbiosi extraordinària però
que esdevé, al mateix temps, un segell
prou característic del patrimoni de la Vall
d’en Bas.
Maria Garganté
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...si parlem
d’arquitectura
civil, és obligat
posar el focus en
l’arquitectura de
les masies...
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Crònica de la XLI Lletissonada

SECCIÓ MUNTANYA

Per fi soms de nou fent la Lletissonada!!! Se'ns ha fet molt llarga l'espera!!!
Pere Gelis, Jordi Gosalves, Ramon Puigvert i Miquel Àngel Fumanal passant pel camí del Tràfec.

N
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...Aquest any,
per les
circumstàncies que
tots coneixem, és
segur que ningú
haurà de fer cap
cua o parada a mig
camí per algun
embús...
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o és casual que la Lletissonada, en començar
les primeres edicions, es fixés el primer diumenge de maig de cada any. Per aquesta
data, al bell mig de la primavera, la Vall ens
regala les seves millors essències. Verds
intensos, camps sembrats en plena explosió
de frondositat, aigua corrent per recs,
torrents, rius i saltants. És inevitable contagiar-se de tanta energia i força de la natura.
Si a tot això li afegim encertar les condicions
climatològiques, l'excursió es converteix en
una autèntica delícia.
Aquest any, per les circumstàncies que tots
coneixem, és segur que ningú haurà de fer
cap cua o parada a mig camí per algun embús
en un pas amb una mica de dificultat. Tampoc passarem cap control ni cap avituallament. Però molt probablement, amb el nou
format de 'fes-ho quan tu triïs', aquest any
faran la Lletissonada molts més excursionistes que en altres edicions. Tot i això, vaig
penedir-me de no pensar a agafar de casa
uns iogurts de la Fageda per rememorar edicions passades.
Cada any estic amatent per conèixer el camí
que han triat els companys del GECA, i mai
em deceben. Hi ha anys que tinc alguna filtració del recorregut, però n'hi ha d'altres
que estic expectant per veure quins seran els

camins a seguir. En cada edició, el recorregut
sempre aporta novetats. Tot i les 41 edicions,
i tot i haver repetit parcialment alguns itineraris, sempre hi ha elements orogràfics nous
que ens mostren els companys del GECA.
Moltes vegades per a poder arribar a algun
lloc que fa temps que no s'hi passava, només
es pot fer gràcies a l'esforç i la dedicació dels
estassadors. Ser estassador en un territori
com el nostre no és feina fàcil. Si més no, la
feina mai se'ls acabarà.
Aquest any, gairebé només començar, ens
ha tocat suar la cansalada, en la pujada sostinguda des del veïnat de Bigorra, fins a
Sant Miquel. I quan arribo aquí, sempre
penso el mateix: tants anys trepitjant
aquest terreny i mai he entrat a l'interior de
Sant Miquel. Abans sabia que en Miquel
Ferrarons tenia les claus, però des del seu
traspàs la tardor del 2007, suposo que s'ha
de contactar amb el GEiEG o amb els pabordes de Sant Miquel. Ho tinc a la llista ...
Sigui com sigui, el mirador de Sant Miquel
és un dels millors llocs per a explicar la Vall
als amics que ens visiten. És tenir un mapa
obert davant. És com si toquessis el coll d'Úria, el coll d'en Bas, els Hostalets, En Bas,
les Preses, i allí enllà ..., Olot. Aquest balcó,
que és Sant Miquel, al final oriental de la

...Com sempre, en
acabar el
recorregut de la
Lletissonada,
he sentit aquella
satisfacció que et
dona la sensació
d'haver recorregut
amb el màxim
respecte el territori
que t'estimes,...

Caminant per les fagedes meridionals del Collsacabra.

banda, ara veiem més coses i més detalls
que abans, ja que s'ha esclarit el sotabosc
i els abres semblen fins i tot més esvelts,
però, per altra banda, jo trobo a faltar el boix
sa i frondós, al qual jo, des de petit, li he
adjudicat, no sé per què, una categoria d'arbust noble.
En canvi, la part més feixuga ha estat el tram
de carretera, en pujada, des de la sortida del
camí ral a la carretera de Falgars, fins al Coll.
Així també m'ho va comentar un grup d'excursionistes d'Osona que em vaig trobar la
segona vegada. Però, actualment, els
camins per on ha de passar tanta gent no es
poden triar de manera fàcil, ja que els propietaris s'oposen, cada vegada més, que la
gent passi per les seves propietats.
Com sempre, en acabar el recorregut de la
Lletissonada, he sentit aquella satisfacció
que et dona la sensació d'haver recorregut
amb el màxim respecte el territori que t'estimes, tal com ho fa el GECA amb la seva
tasca de divulgació, d'arranjament de
camins i de senyalització respectuosa.
Aquest any no he vist els membres del GECA
que s'ocupen que tot estigui a punt i que als
que fem el recorregut no ens falti de res,
però, francament, els he sentit presents en
tot moment i en tot el recorregut. Moltes
gràcies, companys !!!
Jordi Gosalves, maig 2021
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...Al cap de poc de
passar Pibernat i
tenint Sant Pere
de Falgars a la
vista, ens seguirà
una referència
permanent que és
el campanar de la
torre del Santuari
de Cabrera...

serra de Llancers, té un caràcter únic, potenciat per l'efecte d'isolament que li crea el
petit congost d'accés, segurament fet per la
mà de l'home.
A partir d'aquí ens espera un plàcid recorregut per tot l'àmbit de Falgars. Deixant
precipitar-se a la nostra esquerra, en la cinglera, torrents, rierols i recs fins a la plana
de la Vall. Els recs de Pibernat, de la Cua de
l'Euga, de la Batllia, el de la Freixadella, el
de la Coromina amb el seu impressionant
salt, el de la Portallera, el de Pujolriu, el de
l'Hostalot, el de la Torrentera, i el de la Teuleria. Tots ells acaben conformant el Fluvià.
Però també anirem deixant a l'esquerra els
camins que han estat al llarg dels temps les
vies de comunicació per a la gent de la Vall i
de Falgars: el pujador d'Espasens, el de les
Tres Creus, el de la Portallera, el de la Tossa
de Pujolriu per la Canal Curta, el del Turonell,
el Grau d'Olot, el de la Torrentera, el camí del
Rei i el camí de Trafa o de Tràfec.
Al cap de poc de passar Pibernat i tenint
Sant Pere de Falgars a la vista, ens seguirà
una referència permanent que és el campanar de la torre del Santuari de Cabrera, mig
amagat entre els arbres. Fins allà arriba la
Vall d'en Bas!
M'ha estat inevitable anar recordant, a cada
trencall del camí, un munt de bons records en
múltiples excursions, amb amics i companys.
Camins a Cabrera, a Aiats, al puig Sabastida,
sortir de Joanetes i anar a dinar a Vic pel camí
ral amb el meu fill, o sortir de coll de Bracons
fins al coll d'en Bas.
El primer recorregut d'aquesta Lletissonada,
el que vaig fer en el sentit establert pel GECA,
el vam fer la meva dona i jo, sols. I a tots dos
ens hauria estat difícil escollir com a millor
experiència, si travessar la roureda de Pujolriu o si travessar la fageda de baixada a coll
d'Úria. En canvi, quan pocs dies després ho
vaig fer a l'inrevés, jo tot sol i en dia feiner,
travessar el torrent de l'Hostalot i la roureda
de Pujolriu em va fer sentir que estava vivint
un autèntic privilegi.
Des de fa un temps, els nostres boscos ens
mostren un aspecte diferent i una mica
estrany. L'eruga del boix és la que s'ocupa
de modificar la imatge del bosc. Per una
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Fitxes de les sortides del segon trimestre del 2021
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SANTA BRÍGIDA (AMER)

OIX (BAUMA DEL CORNETA)

28 de març de 2021 – 22 participants
Vocal: R. Carbones i J. Carbones
Horari efectiu: 2,25 h – Horari total: 3,40 h
Itinerari: Amer (Camp Municipal d'Esports) camí
de Santa Brígida, el castell, costa de Santa
Brígida, Santa Brígida, font de can Catau, torrent
de can Catau, mirador de Fusos, mas Fusos, can
Teixidor, ctra.vella d’Amer a la Barroca i Amer.
Altura màx: 465 m – Altura mín: 185 m
Desnivell aprox: 380 m
Quilòmetres: 7,050 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps

02 d’abril de 2021 – 39 participants
Vocal: Agustí Millan
Horari efectiu: 5,05 h – Horari total: 7,26 h
Itinerari: Oix, pont d'Oix, pla d'en Pei, tuta
d'Escales, riera d'Escales, bauma dels Encantats,
bauma Forat Negre o cova d'Escales (Dona
Blanca), cova del Diable, camí de la Beta, coll de
la Beta, bauma del Corneta, coll de la Bassa, Mare
de Déu d'Escales, riera de Baget, palanca d'Agafa
l'Ase, el Puig, molí d'Escales, pont Trencat i Oix.
Altura màx: 625 m – Altura mín: 385 m
Desnivell aprox: 1.060 m
Quilòmetres: 17,390 - Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: CEO

41 LLETISSONADA (RECORREGUT)

SADERNES – SANT ANIOL D'AGUJA

09 de maig de 2021 – 23 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 5,32 h – Horari total: 6,34 hores
Itinerari: Hostalets d’en Bas, carrer de Vic, camí
Sant Miquel de Castelló, Sant Miquel de
Castelló, Pibernat, Sant Pere de Falgars, Torrent
del Grau, pont de l’Hostalot, el Coll, el Torrent,
camí de la Salut, camí de Tràfec, coll d'Úria,
Siurana, font de la Boada, molí Vell, molí de
l'Aubert i Hostalets d’en Bas.
Altura màx: 1.055 m – Altura mín: 485 m
Desnivell aprox: 930 m
Quilòmetres: 20,120 – Mitjana: 3,7 km/h
Temps: bon temps

23 de maig de 2021 – 14 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 4,45 h – Horari total: 6,09 h
Itinerari: Sadernes, molí d'en Galceran, pont del
Pas dels Aures, portell d'en Roca, castell Sespasa,
pont de Ferro, hort d'en Roca, pont de Valentí,
Hostal de Ca la Bruta, riera de Sant Aniol, el
Gomarell, gorga del Citró, coll de Clarioles, Sant
Aniol d'Aguja i tornada pel mateix camí.
Altura màx: 558 m – Altura mín: 275 m
Desnivell aprox: 450 m
Quilòmetres: 14,916 – Mitjana: 3,3 km/h
Temps: bon temps

COLLET DE LES BARRAQUES - PUIG
DE DÒRRIA
6 de juny de 2021 – 20 participants
Vocal: Quim Barcons
Horari efectiu: 5,17 h - Horari total: 6,45 h
Itinerari: collet de les Barraques, cim
d'Estremera, collet de les Barraques, Roc Blanc,
serra de Vaquerissa, puig de Dòrria, font dels
Carabiners, torrent de Fontseca, cova de les
Encantades, cova del Penitent, cova del Borrut,
font de l'Home Mort, camí dels Ventolanesos i
Collet de les Barraques.
Altura màx: 2.547 m – Altura mín: 1.799 m
Desnivell aprox: 855 m
Quilòmetres: 13,140 - Mitjana: 2,5 km/h
Temps: boira

SANT MARC DE BROCÀ (BERGUEDÀ)
20 de juny de 2021 – 26 participants
Vocal: Jordi M.Casadevall
Horari efectiu: 3,44 h – Horari total: 3,58 h
Itinerari: Santuari de Paller, cap del Juncà, Sant
Marc de Brocà, bassa de Tarmes, Roc Rodó i
Santuari de Paller.
Altura màx: 1.612 m – Altura mín: 995 m
Desnivell aprox: 704 m
Quilòmetres: 10,506 – Mitjana: 3 km/h
Temps: plujós
Conjunta: CEO

Socials
El 23 de juny passat
VAM FER LA RECOLLIDA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ I FOC DE SANT JOAN
Entre 2/4 de 7 i les 7 de la tarda vam fer la recollida de la flama a l’Hospici d’Olot, seguidament es va fer el recorregut fins a Sant Esteve d’en Bas.
Als volts de les 9 del vespre es va encendre la foguera a l’espai que hi ha
al davant del dispensari.
Enguany va ser un acte dins un principi de mitja normalitat postpandèmia que cal destacar.
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Moment de la recollida de la flama a l’Hospici.

Els portadors i acompanyants un cop arribats a Sant Esteve d’en Bas.
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En Tonet en el record

NECROLÒGICA

...En Tonet era una
de les nostres
fonts d’informació
per a conèixer el
passat proper del
nostre entorn,...
En Tonet amb l'Aneto i la seva glacera al fons.

A
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...En definitiva, en
Tonet era un dels
nostres.
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quest 5 de juliol passat ens ha deixat en
TONET PRAT BANÚS a l’edat de 88 anys.
En Tonet de la Dou, que és com el coneixia
tothom a en Bas, era un home bo, un home
d’una fusta especial, afable, amable, dialogant, proper, educat, un home respectat
per tota la nostra comunitat.
En Tonet era una de les nostres fonts d’informació per a conèixer el passat proper del
nostre entorn, coneixia molt a fons els
pobles de Joanetes i d’en Bas, al primer hi
va néixer i al segon hi va viure tota la vida,
primer de masover a la Dou i després en una
casa del mateix poble.

Quan necessitàvem corroborar qualsevol
informació de fets o esdeveniments que
haguessin passat dels anys quaranta cap
aquí, acudíem a ell i llavors generalment en
trèiem l’aigua clara.
En Tonet era un home de la terra. Estimava
el món de pagès i els seus costums, era un
pou de coneixement respecte a tot el que
envolta el món rural.
També coneixia l’ofici de carboner i ens el va
explicar, fins i tot va construir una barraca
com la que tenien els carboners a tocar el
collet de les Tres Creus.
En Tonet era un excursionista, caminava i
coneixia les muntanyes del seu entorn i
també es desplaçava per a descobrir-ne
d’altres.
Col·laborava amb el GECA recuperant camins
i explicant-nos per on antigament havien
passat, en més d’una Lletissonada ell va ser
qui va escollir els camins per on passaríem.
A finals dels anys vuitanta, va ser un dels
impulsor perquè recuperéssim i equipéssim
el camí dels Ganxos Vells, l’estat actual d’aquest camí és fruit d’aquell treball.
En definitiva, en Tonet era un dels nostres.
Descansa en pau, Tonet de la Dou, et trobarem molt a faltar.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Socials
NECROLÒGIQUES

5 de setembre
APLEC DE LA LLETISSONADA
Diumenge, 5 de setembre, dinar de germanor de socis
i simpatitzants del GECA. El menú serà semblant al d’altres anys. Preus populars.
Informació als telèfons 972 690 399 i 606 651 591.
Tothom hi és convidat.

11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Canvi de Senyera al puig de Sant Antoni. Sortida del
local social a les 10 del matí. Seguidament esmorzar.
Programes a part.

FESTA MAJOR DE SANT ESTEVE
D’EN BAS
El GECA, conjuntament amb la comissió de festes, organitzarà alguna activitat. Al local social, hi haurà exposició de fotografies.

ENS HA DEIXAT LA MONTSE
El 26 de març passat ens va deixar la Montse
Bonet i Roca, amb només cinquanta anys.
Feia molt temps que vivia a en Bas i que
col·laborava amb tot el que podia. Tots la
recordareu a la Lletissonada, ja des de primera hora del matí servint cafès. Era també
una gran cuinera i cada any s’afegia al grup
de cuiners del GECA per fer-nos el dinar per
a tots els socis el dia de l’aplec de la nostra entitat, a Sant Quintí.
Malgrat la malaltia que feia anys que l’acompanyava, es va mostrar incansable fins a l’últim dia. Se’n va anar massa aviat, però no
oblidarem mai el seu pas pel nostre poble, on la seva petjada hi serà
per sempre més. Descansa en pau, Montse. Et trobem a faltar.

Tonet Prat Banús
Aquest 5 de juliol passat
ens va deixar a l’edat de 88 anys.

Sortides socials

juliol
Dia 4: Costa Pubilla (Ripollès)
ITINERARI: refugi forestal de les Planelles, font dels
Ocells, puig de Coma Ermada, cim de Costa Pubilla,
tossal de Meians, coll de la Bona, clot dels Cerdans,
Meinas i refugi les Planelles.
DURADA: 4.45 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 6.15 h del matí del local social del GECA o
6.30 del matí de l'aparcament del Consum
Telèfons: 606 651 591 - 677 318 530

j

EL GAIREBÉ 3000 DE L’ESTIU
Dies 17 i 18 de juliol
SORTIDA AL PALLARS JUSSÀ – VALL FOSCA
ITINERARI: embassada de Sallente, canal de Pigolo,
collada d’Entremonts, Montsent de Pallars 2.883 m,
Montorroio 2.862 m, collada de Coma d’Espòs,
estany Gento, embassada de Sallente.
Hores de marxa efectiva: 7,15
Distància: 12,3 quilòmetres, desnivell 1.330 m.
Se sortirà el diumenge dia 18 de l’embassada de
Sallente a les 7 del matí.
Estem gestionant allotjament a la Vall Fosca. Qui hi
estigui interessat, que es posi en contacte.
VOCAL: David Ortiz - tel. 699 33 58 21, vespres
Dies 31 de juliol i 1-2 d’agost
EL 3.000 DE L’ESTIU
BRETXA DE ROLAND-MARBORÉ
Anada a la vall i circ de Gavàrnia i ascensió a la Bretxa
de Roland i cims de Marboré. El Casco, la torre de

octubre
Dies 9, 10, 11, 12
SORTIDA CULTURAL AL PAÍS BASC
Programes a part

agost
Dia 14:
SORTIDA NOCTURNA A LA SERRA CAVALLERA
SORTIDA: 5.45 de la tarda del local social del GECA
o a les 6.00 de la tarda de l'aparcament del Consum
DURADA: De 3.30 a 4 hores de marxa efectiva
Vocal: Jordi Freixa
Telèfon: 606 651 591
En acabar, hi haurà sopar al local social d’El Molí de
Sant Pau.

jovent

setembre
Dia 5: APLEC LLETISSONADA
ITINERARI: Hostalets d’en Bas, camí Ral, l’Hostalot,
el Coll, camí de Tràfec, la Boada, Hostalets d’en Bas.
DURADA: 3 hores
SORTIDA: 07.30 h del local social del GECA
VOCALS: Quim Barcons i Joan Juanola
Telèfons: 620 052 956 i 609 943 888
Dia 26: APLEC DE SANT QUINTÍ
Serra dels Llancers.
ITINERARI: collada de Bracons, turó de la Grevolosa,
pla de Llancers, cingles del Bronsar, font del Llancers, collada de Bracons.
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
VOCALS: GECA
SORTIDA: 7.30 del matí del local social del GECA.
Telèfon: 606 651 591

PUIGSACALM 150

muntanya

Marboré, els cims de la Cascada i Pic de Marboré.
Sortides particulars cap a l’Hotel Le Montaigu de
Luz Saint-Saveur, on establirem el nostre Camp
Base ja que tenim reservades habitacions amb
entrada el dissabte dia 31 de juliol i sortida el dia 2
d’agost.
VOCAL : Pere Gelis Torró. Tel: Pere Gelis, 659 535
110 - Menguis, 606 651 591
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

MULTIPINTATS
D’EN BAS

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

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)

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

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

fm@ferranmaso.com • www.ferranmaso.com
Carrer d’Olot, 21
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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C/ Vic, 10
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)
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Anàlisi / Disseny de Soft

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

SERVEIS INFORMÀTICS

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
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C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59
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C/ Pare Lluís Rodés, 13 - Te. 972 87 72 73
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

e-mail: font@base.net
www.fontesports.com

Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com

Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars
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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FARMÀCIA

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

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

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

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

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 150

Construcció-Rehabilitació
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info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

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

AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271 705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA

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

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

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

é
Ben obt !
d’Ol
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. 872 204 285
17176 - SANT ESTEVE D’EN BAS
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Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com
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