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Amb el suport de:

GECAmainada a punt per tornar a sorttir

PÒRTIC

Fotografia en el moment de la ponència del «Grau de Tràfec».

Pel camí deixem enrere un segon any sense l’aplec del
GECA i tenim a la butxaca un nou 3.000, on una trentena llarga d’excursionistes, l’1 d’agost passat, es van
enfilar fins al cim del Casco de Marboré (3.006 m).
Tornen les sortides culturals en què aquest pròxim
pont d’octubre s’ha programat una escapada de quatre dies al País Basc, on els ingredients principals
seran les visites culturals, les ascensions a cims, i
l’observació de xuletons i truites de bacallà.
Torna la VertiKalM amb la seva 6a edició i a on just
abans de tancar aquest PUIGSACALM ja hi havia 111
inscrits.
Aquest trimestre torna i hi tornem amb el GECAmainada i el GECAjovent i amb ells tornaran les caminades amb xerinola, les excursions del «queda molt?
Estic cansaaat!!» i tot i que fan la vida impossible als
monitors, aquests també estan frisosos per a tornarhi, i és que darrere de tots ells fan que ens sentim
joves altre cop. Ha costat, però la roda gira i gira i afegint els joves i la mainada de nou en la regularitat de
les excursions, després d’un any i mig en blanc,
podem dir que normalitzem una situació que mai
hauríem imaginat viure i desitjo que aquest nou any
segueixi així i ens porti més trobades, més excursions, més celebracions i sobretot més abraçades.
Som GECA i hi tornem a ser JUNTS!
Sergi Plana Planagumà
President del GECA
PUIGSACALM 151

Entrem al quart i últim trimestre del 2021, som dins
de l’inici de la postpandèmia, a la rereguarda hi
veiem passat l’11 de Setembre i el 2n Bas Mountain
Festival, el primer, de forma cautelosa, vam ajuntar
una trentena curta de socis. Com cada any, vam procedir amb la baixada de l’estelada, el trencaclosques
de lligar-la al pal i de conjurar-nos, un grapat de
nosaltres, per fer l’aixecament de la barra de més de
3 metres a l’estil de l’estàtua d’Iwo Jima de Washington; vam continuar tot llegint el manifest d’aquesta reivindicativa jornada i amb el cant d’Els
segadors vam tancar l’acte. En canvi, el Bas Mountain Festival, del 18 d’octubre passat, i sota les restriccions i la cautela del públic, va ser obert a tothom
i, durant la sessió del matí, reunírem mig centenar de
participants; a la sessió de la tarda, vam fer ple absolut. Aquest 2n BMF va tenir una forta essència de fer
Vall, donant-nos a conèixer la part més cultural de la
muntanya i on es va buscar un format matinal molt
proper, amb ponències i ponents de casa d’una qualitat extraordinària, i una tarda per al gran públic,
amb un documental d’altura, roca i escalada.
Els assistents van poder gaudir d’una entrada potent
amb la ponència del “Grau de Tràfec”, un pas estratègic en les comunicacions entre Garrotxa i Osona. El
nivell es va mantenir amb la ponència, de la mà de
l’Editorial Alpina, de revalorar la cartografia en paper
i aquí va donar peu a la presentació de les novetats
en la reedició del mapa de la Vall d’en Bas i les Preses, que estarà a la venda a finals d’aquest octubre;
tot seguit es va presentar, per part de dos joves socis
del GECA i antics components de la secció de mainada, la proposta de “La Vall d’en Bas 360º” una ruta
circular per la Vall d’en Bas de 74 km i 4.400 m de
desnivell. Finalment, el matí es va acabar amb el
col·loqui sobre restriccions i limitacions d’accés en
els espais naturals. A la tarda, es va celebrar la conferència i projecció de Valhalla, cielo de Roca i posterior col·loqui amb Edu Marín, protagonista del
documental.
Crec que aquest esdeveniment cultural, coorganitzat
pel GECA i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, pren una
força i un caràcter únic i excepcional i no té res a
envejar a altres formats similars, d’arreu de Catalunya, i amb molt més recorregut. La meva reflexió
és: si amb dos anys hem aconseguit aquest nivell,
amb l’hàndicap d’un segon any amb pandèmia, on
arribarem d’aquí a tres anys?
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Des del Puigsacalm estant...

La brossa els menja el riu.

...A la Vall, no hi
ha depuradores,
molt presumir de
medi natural i de
respecte al medi
ambient...
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...entre que als
rius hi baixa poca
aigua i el
problema de la
gran massa
forestal que hi ha
avui als boscos
que ha escanyat
de forma
dramàtica el cabal
dels rius...
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ELS RIUS, LES RIERES i ELS
TORRENTS DE LA VALL
Els rius, les rieres i els torrents de la Vall, en
general, estan bruts de brossa natural, branques, bardisses i vegetació que, a vegades,
tapa fins i tot la llera principal, però també ho
estan de deixalles humanes. Durant anys, els
abocaments descontrolats han omplert les
lleres del Fluvià de residus de la construcció,
de tota mena de trossos de rajols, teules,
bigues, plàstics, envasos metàl·lics i un llarg
etcètera de residus inqualificables és el que
hi ha al fons del Fluvià, hi podeu anar qualsevol dia a comprovar-ho.
Els rius depenen de l’ACA, l’Agència Catalana
de l’Aigua, i aquests són molt de no tocar
massa res. És aquesta visió que impera avui
en les administracions respecte a la gestió del
medi natural, abans el bosc de ribera, igual
que els boscos en general, es gestionaven a

través de l’explotació forestal i així eren
podats i netejats per temporades o èpoques
quan convenia, avui, per diverses raons, això
no és així i les lleres dels rius són autèntiques
selves igual que la majoria de boscos del nostre entorn.
A la Vall, no hi ha depuradores, molt presumir
de medi natural i de respecte al medi ambient
i resulta que és un municipi que no té depuradora, continuem enviant els nostres residus
a la depuradora d’Olot!, a través d’un col·lector que transcorre pel carril bici i, quan plou
molt intensament, les tapes d’aquest col·lector s’aixequen i el carril bici, per on pedalen
ciclistes i molta mainada, es veuen inundats
per residus fecals i altres “regalets” que decoren el paviment. També passa que, quan la
pluja cau molt intensa i en poc temps, el
mateix col·lector desvia aigua cap al riu a través de canonades i llavors, a en Bas, la llera
del Riudaura és una autèntica claveguera a cel
obert, això ho podeu veure en directe al passallís de Feixa Seguer.
Alguna altra vegada ja he esmentat aquests
recs que baixen per la zona de l’Avellana
també molt bruts.
En definitiva, entre que als rius hi baixa poca
aigua i el problema de la gran massa forestal
que hi ha avui als boscos que ha escanyat de
forma dramàtica el cabal dels rius i les rieres,
i la porqueria que hi aboquem nosaltres,
aquests fan pena.
Parlem molt del canvi climàtic i de crisi climàtica, però a petita escala, que és on podríem
modificar moltes coses, no fem gaire, ni nosaltres, ni sobretot l’administració, que és qui
més podria fer.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Un sanitari enmig del riu al pont de Can Benet.

2n Bas Mountain Festival

Fotografia en el moment de «La Vall d’en Bas 360º».

...A la tarda, el plat
fort de la
conferència
i projecció del
documental
VALHALLA, CIELO
DE ROCA...

...Des del GECA,
des de
l’ajuntament
i sobretot des de
la FEEC, sempre
hem vist com a
ideal la celebració
del BMF durant el
cap de setmana
de la
LLETISSONADA...

Valhala un arc perfecte per intentar escalar.

Entre el matí i la tarda, 200 persones ho van
seguir per streaming a través del canal de
YouTube.
Encara no sabem com serà el format de la
tercera edició, però el que sí que tenim clar
és que, si no hi ha restriccions de les autoritats sanitàries, la nostra intenció és retornar
a les dates de la primera setmana de maig i
fer coincidir el BMF amb la LLETISSONADA i
així convertir aquest esdeveniment en una
celebració de muntanya de dos dies de
durada.
Des del GECA, des de l’Ajuntament i sobretot des de la FEEC, sempre hem vist com a
ideal la celebració del BMF durant el cap de
setmana de la LLETISSONADA, precisament
per aprofitar la tirada que ja té la nostra
marxa popular que l’any vinent celebrarà l’edició número quaranta-dos.
Gràcies a totes les persones que hi han participat i col·laborat.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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L

a idea d’organitzar un Festival de muntanya
a la Vall d’en Bas es fonamenta en la situació geogràfica del municipi, en la voluntat de
l’Ajuntament, en la del GECA i també en la de
la FEEC.
Enguany, amb un format reduït i concentrat
en un sol dia, des del nostre punt de vista,
va funcionar molt bé.
Al matí, amb la conferència del “Grau de Tràfec”, la presentació de la reedició del mapa La
Vall d’en Bas i les Preses, la xerrada de l’editorial Alpina de títol: “Cartografia en paper: realitat o romanticisme?”, la presentació del nou
itinerari, “La Vall d’en Bas 360º” i el col·loqui
sobre les “Restriccions i limitacions d’accés en
els espais naturals”, va ser molt complet amb
53 persones presencials.
A la tarda, el plat fort de la conferència i la
projecció del documental Valhalla, cielo de
roca, de l’escalador català Edu Marín, van
aixecar molta expectació i van omplir la sala
de Can Trona. Hi van assistir 80 persones de
manera presencial.
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Mobles i fusteria Bas
Després de 30 anys, la fusteria regentada per l’Isidre Clota, en Josep Casals i en Josep Marcé
ha tancat, ja que, de mica en mica, s’han anat jubilant els seus tres socis. Hem tingut
l’oportunitat de parlar-hi i així poder-vos explicar la història d’aquest establiment del poble
d’en Bas.

L’
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...tots tres junts
van fundar Mobles
i Fusteria Bas,
situada inicialment
al carrer Ample,
número 6, d’en
Bas, al mateix lloc
on fins llavors
estava establert en
Joan Rubió...
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Isidre Clota va començar a fer de fuster als 14
anys, quan va anar a treballar amb en Duran
dels Hostalets, i allà va ser on va aprendre l’ofici. Dels 16 als 18 anys treballà a la fusteria
Coprema, a la carretera de la Canya, propietat d’en Besora, en Tané i un altre soci. L’última feina que va fer abans d’estar a Mobles
i Fusteria Bas va ser a mobles Joan Prat de Joanetes.
En Josep Casals va començar a treballar a Olot
en una fusteria que es deia Francisco Guinart,
als 14 anys, i hi va estar uns 11 anys. En Guinart no tenia fills i va deixar l’empresa a un
nebot, el qual s’ajuntà amb en Puigvert i s’endugué tots els treballadors. Després en Josep
va anar també a Mobles Joan Prat, on va coincidir amb en Sidro.
L’any 1990 en Joan Rubió d’en Bas es va retirar i buscava algú que li agafés el negoci de
la fusteria. Ho va dir a en Sidro, aquest a en
Josep Casals, i finalment aquest ho digué a en
Josep Marcé, un altre fuster a qui coneixia. I
per tant, tots tres junts van fundar Mobles i
Fusteria Bas, situada inicialment al carrer
Ample, número 6, d’en Bas, al mateix lloc on
fins llavors estava establert en Joan Rubió.
Van contractar en Miquel Garcia com a fuster,

que ja treballava amb en Rubió i també en
Jordi Gallard.
Van incorporar una noia al despatx, la Lídia,
de Santa Pau, per tant, eren 6 treballadors.
Van estar al carrer Ample fins al 2006. Llavors
es van traslladar a la carretera dels Hostalets,
on hi han estat fins a l’any 2021, en què han
tancat.

Barana d’escala feta manualment a la fusteria.

...A Madrid
dormien en un
hotel de 4
estrelles. Però a
Sabadell, on van
treballar fent la
fàbrica de Yerse,
dormien en un
matalàs a terra a
la planta de dalt.

Imatge de quan treballaven a Madrid, d’esquerra a dreta: amb dos pintors, Isidre Clota, Miquel Garcia i Josep Casals.

En Joan Rubió feia baranes d’escales de fusta
tornejades, i ells van continuar fent-ne. També
feien mobles, i tota classe de fusteria. Van
conèixer un fuster de Palafrugell, en Joan
Regí, que els va encarregar una barana i, a
partir d’aquí, els va donar molts clients particulars de la zona de Barcelona, pels quals
feien mobles, fusteria, botigues, posaven parquets... El principal client va ser en Lluís
Generó, empresari de Sabadell, propietari de
l’empresa Yerse, que es dedicava a fer roba
de dona. Van fer la botiga de roba de Yerse del
carrer Santa Clara a Girona, cantonada amb
plaça Independència, i moltes altres botigues
de la mateixa casa, a Sabadell, Barcelona, etc.
També van anar a treballar per ell a Osseja, on
va comprar un Hospital vell i en van rehabilitar els baixos. Van treballar també per l’empresa de roba infantil Cache-cache on varen
fer diverses botigues, fins i tot una a Madrid!
I evidentment hi ha un piló d’anècdotes per
explicar. Una d’elles va ser quan feien aquesta
botiga de Madrid, on treballaven fins cap a les
vuit del vespre. Un veí que vivia damunt la
botiga es va enfadar per la fressa que feien i
els va dir: “¡Os voy a denunciar al Ministerio
de Trabajo!” I precisament, treballant pels
mateixos propietaris del Cache-cache, en
aquest cas en una casa de Pals, en Sidro va
desendollar un congelador per a poder endollar-hi el trepant. No es va recordar de tornar
a endollar el congelador i va marxar. Era
divendres. El diumenge li van trucar els amos
de la casa dient-li que al congelador hi tenien
peix per a 25 persones per fer un dinar el

mateix dia. El van haver de llençar i comprarlo tot de nou.
Voltaven pertot arreu amb una furgoneta Ebro
d’en Rubió i més endavant amb un camió de
la Nissan.
Es passaven molts dies seguits fora, potser
quinze dies. Marxaven en Sidro, en Josep, en
Quel, i en Regí, que era l’home de confiança.
A Madrid dormien en un hotel de 4 estrelles.
Però a Sabadell, on van treballar fent la
fàbrica de Yerse, dormien en un matalàs a
terra a la planta de dalt.
A en Bas, en Rubió portava la funerària i ells
també li van agafar el relleu. De fet, abans els
fusters tenien les funeràries. Quan es moria
algú anaven a les cases a agafar les dades i
fer els preparatius per l’enterrament, esqueles, recordatoris... La impremta Urgell feia els
recordatoris i les flors les encarregaven a can
Carlicus. En Besora posava la caixa, el cotxe,

Taula de cuina restaurada.
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...El principal client
va ser en Lluís
Generó, empresari
de Sabadell,
propietari de
l’empresa Yerse
que es dedicava a
fer roba de dona...
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Mobles i fusteria Bas

Taula de pi en el taller i un cop acabada a la botiga Yerse de Girona.

...El ciment i molt
material utilitzat
per a la
construcció venia
de can Camps, que
feien de
proveïdors...
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...Una de les altres
feines que havien
de fer era la de
tapar els nínxols
del cementiri...
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etc. Al cap d’uns 10 anys, però, ho van traspassar a en Besora.
També van tenir, durant uns anys, una exposició de mobles al local carrer Ample, que ja
la tenia en Rubió. Tot i això van veure que no
tenien prou temps per dedicar-se a vendre
mobles, a l’exposició no hi havia prou lloc i
havien d’anar sobre catàleg i ho van anar deixant. Es dedicaven, doncs, a fer de fusters,
però van continuar un temps encara venent
matalassos, perquè els era útil el fet de fabricar llits, també.
Els resultava complicant continuar al carrer
Ample pel fet de ser al mig d’una pujada.
L’accés i l’aparcament per als camions era
difícil i també a causa del tema de les normatives de l’Ajuntament. A més, pagaven
un lloguer i van preferir comprar un local.
Per tant l’any 2006 van agafar una nau

situada a la carretera dels Hostalets, i un
cop allà ja complien tota la normativa. Van
anar de lloguer amb una opció de compra
de tres anys. A més, al carrer Ample no
tenien magatzem. Van tenir-la de lloguer
durant dos anys i llavors la varen comprar.
Podien treballar molt millor, els camions
podien descarregar més bé, era més
còmode, tot a peu pla... També es dedicaven a envernissar els seus mobles, en lloc
de portar-los al pintor, ho envernissaven
ells mateixos. I en aquesta nau hi havia
prou espai per a tot.
El tema de les escales el van deixar, ja que
ells treballaven manualment fent les baranes i va anar apareixent maquinària i el
tipus de feina va evolucionar molt.
Van continuar fent una mica de tot, feines
per a Yerse, per a l’Ajuntament, i per a particulars. Per a l’Ajuntament, van fer el
poliesportiu, el geriàtric, la llar d’infants, el
local social dels Hostalets, el centre de
Natura i Cultura Can Trona (els mobles del
Museu)... En Sidro era el fuster que més
voltava i en Casals era qui portava la part
administrativa.
A la nova nau, van continuar treballant-hi
els tres socis i també en Miquel Garcia, que
al cap de poc es va retirar, llavors en Marcé
també es va retirar i va entrar en Pau Feixas de soci. Hi va estar un parell o tres
d’anys, i llavors va posar la seva pròpia fusteria. Van quedar en Sidro i en Casals. En
Casals es va jubilar l’any 2018 i va continuar en Sidro fins al febrer del 2021, que
també es va jubilar i va vendre la nau.
Laia Martí

CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (V)

D’Olot a Vic pel Grau i la Rotllada
Al núm. 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 Fluvia. Aquesta guia era tan extensa, 644 pàgines, que per a fer-la
pràctica, la va haver de dividir en 9 volums.
El VIè volum, de títol, COMARCA D’OLOT, valls superiors del Fluvià, publicat el 1910, és el que ens servirà de guia per a descriure, CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL S. XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT.

A

vui un clàssic, el camí ral de Vic a Olot partint des dels Hostalets i fins a l’hostal de
ca la Rotllada.
D’Olot anaven fins als Hostalets passant
pel pas ample, can Trona, Sant Quintí i els
Hostalets on feien parada i canvi d’ani-

mals. Des dels Hostalets anaven cap al camí
ral pràcticament igual com ho faríem avui i
així tot el tram d’aquest camí que fa la travessia del Collsacabra.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Carrer Teixeda als Hostalets cap a 1918.

9 h. 30. Antich camí ral de ferradura. Avuy pot
anar-se en tartaba fins als Hostalets d’en Bas, en
cavalleria fins La Rotllana, y d’aquest punt a Vich
pot seguir-se en carruatge la nova carretera construida desde aquella ciutat a La Salut, ab brancal a
Manlleu, la qual ha d’arribar a Olot. (Vegis itinerari núm. 53.)
Sortint d’Olot pel costat del Parch se segueix la
carretera de Sant Esteve d’en Bas. (Itinerari núm. 2.)
1 h. 25 (7 k.) Entre’l kilómetre 42’300 y 400 se
pren a la dreta un camí carreter que porta als Hos-

talets d’en Bas, creuant-se tot seguit el Fluvià pel
Pas Ample, aont hi ha unes altes passeres de pedra
pera’ls vianants. El riu està ombrejat per espessa
arbreda que s’extén en les seves voreres. L’aigua
corre mansament entre còdols.
1 h. 30. Ca La Tiona, a l’esquerra del camí.
Aquest, que es molt dolent pera’ls carruatges, atravesa l’hermosa y productiva plana, fruit-se al pas
de bellíssim punts de vista. Se redrecen majestuosament a l’enfront els penyalars abruptes de la
serra de Santa Magdalena del Mont, les cinglateres de Llancers y’l penyal alterós de Sant Miquel
d’en Bas.
1 h. 35. Can Trona. Se deixa a la dreta un camí que
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va a Sant Privat y a Joanetes, torçant-se vers a l’esquerra.
1 h. 40. Vehinat de can Trona, compost d’unes vuit
cases ab un total de 40 habitants. Forma part del
municipi de Sant Esteve d’en Bas.
Va creuant-se la bonica plana.
1 h. 50. Sant Quintí, dalt d’un marge, a la dreta
del camí, a molt curta distancia. Es una antiga
petita iglesia, sense detall d’importancia, ab una
porxadeta a son enfront y un xich campanar d’espadanya. Havia sigut cap de parroquia y es d’origen molt antich, constant ja l’existencia en l’any
998, en que ve citada en una butlla del papa Gregori V com a dependencia del monestir de Sant
Genís de Besalú, trobant-se en l’any 1000 altra
donació de la propia parroquia, feta al monastir
de Besalú pel comte Bernat Tallaferro.
Passa’l camí, ensotat sovint, entre esplèndida planada de conreus aprofitats, festonats d’arbres. Se
destaca molt a l’esquerra’l poble de Sant Esteve
d’en Bas, pintorescament emplaçat en la vessant
d’un tossal.
2 h. 5. Els Hostalets d’en Bas 480 m. d’alt. Vehinat de 40 o 50 cases, depenent del municipi de
Sant Esteve d’en Bas. Compta ab 232 hab.
Forma tres carrers secundaris y un de més important, en qual extrem hi ha l’iglesia parroquial,
sufragània de la de Sant Esteve. Es moderna y no
ofereix particularitat esmentable.
L’origen del vehinat dels Hostalets son propi
nom l’indica. D’un parell o tres d’hostals situats
al peu d’un camí de tant trànsit com ho era aquest
antigament, ne vingueren altres cases a l’envolt, y
aixís anà creixent fins a formar-se un petit poblet,
que té importancia avuy com a centre agrícola de
les grans masies allí properes y del poch o molt
trànsit que encara’s fa a Cabrera, Collsacabra y
Les Guilleries per l’antich camí ral d’Olot a
Vich.
2 h. 20 S’atravessa’l riveral y’s va a bucar el repeu
de la serra.
2 h. 30 Comença la forta pujada del Grau per un
aspre esperó de serra, de cayent abrupte y pedregós. El camí de ferradura, molt espatllat avuy y
algun temps prou ben cuidat, descriu grans angulositats y zigazagues pera guanyar la ferma pujada.
Un corriol de drecera s’enfila de dret per penós
devallant.

El mas Fluvià als Hostalets amb mainada al torrent de la Casica
que travessava el carrer de Vic a gual.

3 h. Font del Grau, que raja abundosa en lloch
ombrívol y pintoresch, en una petita replanada del
camí, oferint un deliciós punt de repós enla fadigosa costa. 780 m. d’alt.
El camí descriu fortes recolzades y va pujant més
suaument, guanyant el graonat del cingle, entre
bella vegetació arborescent, deixant a la dreta l’estimbat barranch del Grau, per on se llança’l petit
riu naixent per un saltant de més de 100 metres
d’alçada.
3 h. 15. Hostal del Grau, 800 metres d’alt., en un
collet dominant la barrancada. Es un edifici bastant gran que denota, pel seu aspecte, construcció y dependencies l’importancia adquirida en
altres temps. Té grans voltes o porxos en el frontis y a ran de terra. A un costat domina la clotada
de Pujol Riu o del Grau, a l’altra la de la Garganta. Hostatjava en sos bons temps gran munió
de traginers, que’l tenien de lloch acostumat de
parada en el trànsit d’aquest camí.
Corre aquest enlairat, dominant bells punts de
vista. Deixa a la dreta la grandiosa casa de Pujol
Riu.
3 h. 25. L’Hostalet, petita casa, Antich hostal de
l’Esca.
Se presenta sempre a l’enfront soberch y enlairat,
ab cayents espadades, pla den son cim, ab tot l’aspecte d’una grandiosa forteresa, el cingle d’Ayats,

un dels més importants de la serra de Cabrera.
3 h. 30. Can Serra del Pruit, que queda a la part
esquerra del camí. Nova y forta pujada.
4 h. 15. Grau Xich. El camí corre per terrer rocallós, dominant les clotades de Pruit y Collsacabra, fruint de bells panorames de montanyes per
l’indret de Les Guilleries.
4 h. 40. Coll de Comajoan, 1000 m. d’alt. Límit
entre les comarques d’Olot, Vich y Guilleries.
Partió d’aigues del Fluvià y el Ter. S’alça a la dreta’l recte macís de la cinglatera d’Ayats. La casa
de Comajoan queda també a la dreta.
5 h. Se deixa emrera’l cingle d’Ayats, que’s presenta ara pel costat del mig-jorn. Al seu repeu, a
la dreta del camí y bon xich enllà, s’ovira la casa
d’Ayats, que li dóna nom.
5 h. 15. Hostal de Ca La Rotllada, 840 m. d’alt.,
en una vall deliciosa coberta de verdor, al
començde l’ampla depressió de Collsacabra. Pertany al poble de Sant Julià de Cabrera.
En la part N. Y NO. tanca la vall l’energetica cingletera d’Ayats: al N.NE. s’enlaira’l coll de Coma
Joan, punt preminent del Collsacabra: a l’E., el
serrat encinglerat de Montcalm, també de forma
plana y abrupta, entre la vall de Rotllada y la del
Bach; al SE., la collada del Bach de Collsacabra,
que porta aquella grandiosa casa, la més important de tota aquesta montanya; al S.SO., el trau
per on puja la carretera, y més enlla’l vehinat de
Tonigrós: redreçant-se a l’O., com la proa d’un
gros vaixell, la Mola d’en Casellas.
Per sa excelent situació pintoresca, de riolera

vegetació, entre espadades cingleres, y pel bon
tracte que a l’hostal s’hi troba, en aquest lloch un
magnifich centre d’excursions, tant dret a les
serres d’Ayats y Cabrera com a la regió del Cosacabra de Rupit, al cor de les Guilleries, a La Salut
de Sant Feliou, als sots de La Vola y a la part alta
oriental de la comarca de Vich.
Se troba a Ca La Rotllada amabilitat, bons queviures, netedat y llits ont poder passar-hi la nit bé
y tranquilament.
Una camí carreter condueix pel costat del rierol
a la nova carretera d’Olot a Vich o Manlleu per
La Salut. (Itin. núm. 53.)
5 h. 20. S’encreua la carretera y’s segueix per l’esquerra del riveral de La Rotllada, deixant-lo on
bon xich apartat.
5 h. 35. Vehinat de Tonigrós 750 m. d’alt. Depen
del poble de Santa Maria de Corcó. Té 23 cases
y forma una llarch carrer.
5 h. 50. Creu Vermella, ont se deixa a l’esquerra’l
camí que va a Tavertet.
6 h. 15. Santa Maria de Corcó o L’Esquirol, 600
m. d’altitut, poble de 552 hab., que ab el seus
agregats en conte un conjunt de 1.057. Se troba
en la comarca de Vich y en la provincia de Barcelona.
7 h. Pont de Sant Martí Sescorts, per ont s’atravessa la rivera d’aquest poble y junt a l’enforch de
les carreteres de Manlleu y Roda.
8 h. Roda
9 h. 30. Vich
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El personatge: en Josep Martí
Fa quinze anys que escric al PUIGSACALM, i entre d’altres seccions faig la de «El
personatge», que durant molts números he compartit amb l’Anna Bach i l’Alícia
Caritg. Al llarg de tot aquest temps, he pogut conversar amb moltíssimes persones d’en Bas i del seu entorn que m’han explicat vivències, records i anècdotes,
sempre molt interessants. Des de fa uns anys, vaig proposar al consell de redacció de la revista d’entrevistar el meu pare per a aquesta secció. A mi em feia especial il·lusió, i sé que a ell també. Sempre em deien que no perquè era encara massa
jove. El 18 d’octubre d’enguany el meu pare fa anys i li vull fer un merescut regal
d’aniversari: que sigui ell «El personatge» d’aquest número. Quants anys fa? Els
necessaris per poder protagonitzar finalment aquesta secció de la revista.
En Josep Martí quan tenia 18 anys.

U

n divuit d’octubre de fa molts anys va néixer
a can Lil en Josep Martí; fill d’en Ramon de can
Sopa i de la Tereseta de can Lil, era el petit de
dos germans.

...El pare feia de
paleta i a part era
l’agutzil de
l’Ajuntament; cada
diumenge feia els
bans del que
prèviament s’havia
aprovat a
l’Ajuntament...
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també en feia la
crida i passava per
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Ens pot dir com vivien i qui vivia a can Lil?
A la planta baixa, pel carrer Ample, hi havia
una fusteria que la portaven en Manel de can
Quineta i en Joan de can Ninsu. Per la banda
del carrer de Sant Antoni, hi havia l’oficina de
correus. Al primer pis hi vivia l’avi Esteve, que
és el que havia fundat la fusteria. I a dalt hi
vivíem nosaltres: el pare, la mare, el meu
germà i jo.
El pare feia de paleta i a part era l’agutzil de
l’Ajuntament; cada diumenge feia els bans
del que prèviament s’havia aprovat a l’Ajuntament i es parava a cada cantonada del poble
a fer la crida. Els dies que hi havia peix, ell
també en feia la crida i passava per tots els
carrers del poble enunciant quin peix es venia
a la plaça. La manera de cobrar era que li
donaven un plat de verat o del peix que fos.
Ell era l’encarregat del subministrament de
l’aigua del poble, que va ser un problema fins
que es varen fer els dos dipòsits de l’aigua. La
mare treballava a la fàbrica, que era just
davant de casa, i feia relleus: una setmana
treballava de nou a una del migdia i de cinc a
nou del vespre, i l’altra setmana de cinc a nou
del matí i d’una a les cinc de la tarda. Així tot
el dia la fàbrica funcionava.

Quins records té de la seva infància a en Bas?
Tinc molts records de l’època en què feia
d’escolà amb mossèn Joaquim que, per cert,
tenia fama de tenir molt mal geni, però per a
mi era una bona persona. Vaig estar-hi dels
sis fins als catorze anys, juntament amb tres
companys: en Salvador de can Xicu, en Quel
de can Pona i en Manel Serramitjana.
A l’escola vaig tenir tres mestres diferents.
Primer vaig anar a l’escola dels petits (situada
on ara hi ha l’ajuntament) amb el senyor Enric
Saló i el senyor Enric Calmó. Llavors vaig anar
a l’estudi de baix amb el senyor Tornabell, fins
als tretze anys. Aquest mestre em va marcar
tant que molts anys més tard vaig proposar el
seu nom per al carrer on jo visc, el carrer Mestre Tornabell. Amb ell vam aprendre a jugar a
escacs i a estimar la natura. Ens portava fins
cap allà dalt a Rafalot i fèiem la classe a l’aire
lliure, era un mestre avançat en el temps,
sovint incomprès.
A l’escola, els meus amics eren en Fèlix Serramitjana, en Vila Fornés, en Quel Garcia, l’Emili
Pallàs, en Jaume de can Clè, en Salvador
Berga, l’Esteve Font, en Josep Maria de can
Quim... En Josep Maria Turró també era un
bon amic de la infància, fins que va anar als
Estats Units. De la meva edat també hi havia
en Creus i en Johny, però no venien a escola
a en Bas.
De petits les nostres aficions eren jugar a futbol, també jugàvem a la plaça, a lladres i
policies, i a un joc que es deia “la fruita”.

I un cop acabats els estudis primaris, on va
anar a estudiar?
Llavors vaig anar un any als Escolapis d’Olot
a estudiar comerç. Hi anàvem cada dia en bicicleta, juntament amb altres amics del poble.
I passant per les Preses recollíem més companys que ens esperaven.
Recordo molt el dia en què el meu germà,
quan tenia divuit anys, se’n va anar a Barcelona a treballar. Jo el vaig acompanyar a l’estació del tren d’en Bas amb la bicicleta i em
vaig fer un tip de plorar. Llavors vaig agafar
En Josep Martí quan anava a escola.

Tip de les
disciplines dels
germans Salesians
de Sevilla i de la
mili, em volia
alliberar i per això
me’n vaig anar a
Anglaterra, a l’illa
de Wight

En Josep Martí amb amics d’en Bas i els Hostalets, al camp de futbol d’en Bas.

altre cop la bicicleta i vaig anar cap a Olot, als
Escolapis.
Entre els catorze i els quinze anys vaig treballar un any a ca l’Arturo Simon. I llavors, dels
quinze als vint anys, vaig anar a la Universitat Laboral de Sevilla. Les Laborals eren centres on els alumnes aprenien oficis professionals: mecànic, fuster, etc. I en sorties amb
el títol de mestre industrial. Un cop acabats
els estudis, la mateixa Universitat ens buscava feina a empreses industrials i jo me’n
vaig anar un any a treballar a l’empresa Marconi de Madrid.

I després li devia tocar anar a fer la mili...
Sí, i per sorteig em va tocar anar a Infanteria
de Marina. El primer any vaig anar a San Fernando, Cadis, i el segon any a Las Palmas de
Gran Canaria. Juntament amb altres companys, em van seleccionar per anar als campionats militars de cros (també anomenats
camp a través) que se celebraven a Madrid.
Vaig quedar en el número 20, però el primer
de la Marina. I com a premi em van permetre
anar a casa, a en Bas, uns dies, que casualment van coincidir amb la festa major.
Què feia en aquella època el jovent d’en
Bas per divertir-se?
De joves anàvem a ballar al Casino, perquè la
majoria de diumenges feien sardanes a la
plaça, i després ball al Casino. Solia venir una
orquestra, però, si no, ballàvem amb el manubrio. Només hi havia vuit cançons i sempre
havíem d’anar repetint les mateixes. I per
això, de tant en tant, s’havia de canviar. El
manubrio nou arribava amb tren a l’estació i
l’anàvem a buscar amb un carro i, mentres-

tant, ja l’anàvem tocant pel camí.
Molts anys més tard ja anàvem a Olot, al
Kim’s, al Sansburg... Els meus dos millors
amics de sortir eren en Creus i en Johny, amb
qui anàvem a Lloret, sobretot els estius a lligar amb les estrangeres.

I un cop acabada la mili què va fer?
Vaig anar a treballar a Esplugues a una
empresa que es deia Matepic i vivia amb el
meu germà a Barcelona, a casa seva. També
vaig treballar un any a la Macosa, una fàbrica
de trens situada al Poblenou, on també treballava en Salvador de can Xicu. Allà vaig
conèixer un noi que es deia Joan Artó i estava
a l’oficina de personal i, quan més endavant
vaig anar a Anglaterra, li vaig enviar fotos de
la platja amb amigues i al cap d’una setmana
ja el tenia allà.
Expliqui’ns ara, com és que va decidir anar a
Anglaterra i com va ser la seva estada allà...
Tip de les disciplines dels germans Salesians
de Sevilla i de la mili, em volia alliberar i per
això me’n vaig anar a Anglaterra, a l’illa de
Wight. Jo tenia 24 anys i m’hi vaig estar fins
als 27. Allà vaig treballar en un hotel fent de
kitchen porter, és a dir, d’ajudant de cuina.
Consistia a deixar la cuina neta com una
patena. Més endavant, el mateix hotel vaig fer
de hall porter, en què havia de rebre els
clients, pujar-los i ensenyar-los l’habitació,
també havia de netejar tots els baixos de
l’hotel, el hall, les taules, les cadires, etc.
Després vaig anar a Torquay, al comtat de
Devon, al sud-est d’Anglaterra, i llavors un
altre any a Manchester, on vaig trobar feina en
un hospital mental i, més tard, vaig fer de
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...Vaig tornar
d’Anglaterra als
vint-i-set anys i
vaig anar a
treballar a can
Sobrino, un
laboratori
farmacèutic,...
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l’Ajuntament per
Convergència i
Unió i, de fet, vaig
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A dalt, d’esquerra a dreta: l’Esteve Creus, en Quel Garcia, en Ramon Urgell. A baix, d’esquerra a dreta: en Fèlix Serramitjana,
en Josep Martí i en Josep Maria Torró.

cambrer en un restaurant. Després de Manchester, amb un company de Madrid que es
deia Fernando (que vaig conèixer a Torquay)
vam anar a Jersey, que era la capital de les
Channel Islands, les Illes del Canal. I des
d’allà vaig anar a San Raphael, un poble turístic del sud-est de França, també amb en Fernando. No sabíem res de francès i era per Setmana Santa, l’hotel estava ple i vaig tenir sort
d’un cambrer italià que em va ajudar molt.
Passat Setmana Santa ens varen fotre al
carrer per no saber francès.

I tornant d’Anglaterra on va anar?
Vaig tornar d’Anglaterra als vint-i-set anys i
vaig anar a treballar a can Sobrino, un laboratori farmacèutic, on feia de venedor. Jo era
cap de vendes de la zona de Galícia i Astúries
i cada mes havia d’anar a veure els representants. Però llavors tots els comercials vàrem
plegar de can Sobrino per fundar Hipra.
Vaig deixar Hipra perquè el senyor Ferrés, a
qui vaig conèixer allà, em va contractar per
anar a vendre Sialoscops als magatzems farmacèutics. El Sialoscop era un aparell per
detectar la fertilitat de les dones, inventat pel
doctor Biel, el qual va donar-ne l’exclusiva per
a vendre’l al senyor Ferrés.

Tailàndia i a Frankfurt. Vaig deixar el local de
Sant Bernat i vaig anar a la carretera de Girona,
després al carrer Cervantes i d’aquí vaig comprar una nau al polígon de les Mates, gràcies a
en Benet del Casino, que em va concedir un
préstec. Ell treballava al Banco Catalán de
Desarrollo, que llavors va ser Banc Comercial
de Catalunya. Vaig estar en aquesta nau fins
que em vaig jubilar i vaig tancar l’empresa.

Al poble d’en Bas, hi ha col·laborat sempre
d’una manera o altra, formant part de diferents entitats i associacions. Parli’ns-en...
Durant uns quants anys vaig ser regidor de
l’Ajuntament per Convergència i Unió i, de fet,
vaig ser fundador de Convergència a la Vall
d’en Bas juntament amb en Josep Muntada de
can Jeroni, en Portils, en Josep Rebugent, en
Josep Presta, en Dani Bosch... i, al llarg dels

On va treballar després d’Hipra?
A Hipra vaig conèixer en Josep Baus. La seva
dona tenia la floristeria l’Arrel. I ell i jo vam
començar a fabricar flors artificials de PVC i de
roba. Ho fèiem en un local de la carretera de
les Feixes, a Olot. I llavors vam anar a un local
de Sant Bernat. Llavors en Baus va plegar i
vaig continuar jo. L’empresa es va dir Martí
Raspau SL, però el nom de la marca era Eurolínea. A partir d’aquí vaig començar a anar a
Hong Kong i fer importacions de flors i a buscar representants a tot Espanya. A part de
Hong Kong també anava a comprar flors a
En Josep Martí a l’Hotel Carol’s Court de Torquay.

D’esquerra a dreta: Ramon Martí, Teia Buxó, Anna Bach, Quim Martí, Berta Martí, Arlet Martí, Josep Martí, Daphne Salaverry,
Eva Martí Núria Casadevall, Laia Martí, Montse Romams, Guillem Fumanal i Miquel Àngel Fumanal

...Les aficions més
grans que tinc són
la música i els
escacs.
Organitzàvem un
campionat
d’escacs cada
any,...

anys, s’hi va anar afegint molta més gent.
Recordo que va venir en Miquel Roca a inaugurar el local que teníem al cuartel vell.
També he format part de l’Associació Musical
de la Vall d’en Bas, de la qual també en vaig
ser fundador juntament amb en Robert
Manera i la seva dona, l’Emília Bassols. Vaig
ser president de l’Associació de Veïns de les
cases barates, vaig formar part de la junta de
la piscina, del futbol, i també del grup de teatre d’en Bas, on vam fer obres molt atractives
dirigides per en Joan Fluvià, un gran director.
Durant molts anys he fet de Sant Bartomeu a
la representació del Sant Sopar que es fa
cada Dijous Sant a l’Església, tot i que els dos
últims anys no l’hem pogut fer a causa de la
pandèmia.

Com va conèixer la Teia?
Ja feia tres o quatre anys que havia tornat
d’Anglaterra, llavors jo devia tenir trenta o
trenta-un anys. La vaig conèixer al Kim’s, que
era un bar d’Olot on tot el jovent ens trobàvem. Em va cridar l’atenció que tenia les dents
separades com jo. En aquella època, solíem
anar també a Sansburg. Vam fer una colla en
què hi havia en Peret de can Pipaire, en Manel
del Prat, en Josep del Casino, els germans
Cros i en Xevi Güell de les Preses i l’Hosta de
Cogolls, juntament amb les respectives parelles. Tots ens vam anar casant i avui en dia
encara mantenim la colla.
Vivim encara al carrer Mestre Tornabell, a en
Bas, a la casa on vam anar a viure quan ens
vam casar. Jo ja l’havia comprat perquè es va
fer una promoció de la qual se’n van cuidar el
meu pare i en Milio dels Martins, els quals van
fundar una cooperativa. Jo m’hi vaig apuntar
i es van edificar les 50 cases. Els meus pares
també en van adquirir una i van marxar de can
Lil per anar-hi a viure. I de fet jo també hi vaig
viure un temps abans de casar-me.
Ara que està jubilat, a què es dedica i quines aficions té?
Em vaig proposar no fer res més perquè la

meva memòria ja no donava més de si i dedicar-me només a caminar, llegir i escoltar
música, cuidar el meu jardí i el de la meva filla
i passar estones amb les meves netes.
Les aficions més grans que tinc són la música
i els escacs. Organitzàvem un campionat d’escacs cada any, que es feia al Casino, i ara
organitzem, simultànies per la festa major on
fem venir algun mestre.
Pel que fa a la música, el meu cantant preferit ha sigut sempre en Franc Sinatra i també
en Louis Armstrong. Però en canvi les peces
musicals que més m’agraden són dues d’en
Schubert: la Serenata i l’Ave Maria. I si t’he de
dir alguna cançó d’alguna dona, triaria My
baby just cares for me, de la Nina Simone.
També vull afegir que m’agrada molt en Sisa,
amb la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol.

Laia Martí

RECOMANI’NS ...................
UN COLOR: El blau.
UN LLIBRE: Como ganar amigos e
influir sobre las personas, d’en Dale
Carnegie.
UNA PEL·LÍCULA: Forrest Gump.
UNA CANÇÓ: My Way, cantada per Frank
Sinatra però escrita per Paul Anka.
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: Acostumo a mirar les notícies de TV3 i els
pel·lícules de la Paramount i Discovery
Channel.
UN MOMENT INOBLIDABLE: El naixement de la Laia i en Quim, i de les
meves tres netes.
UN LLOC PER VIURE: En Bas. Però si
hagués de triar un altre país, per anarhi a viure, triaria Holanda o Anglaterra.

...........................................
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...També he format
part de
l’Associació
Musical de la Vall
d’en Bas, de la
qual també en
vaig ser
fundador...
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Llorenç Llongarriu, l’últim campaner de Joanetes

...Durant segles,
les campanes van
ser el mitjà de
comunicació més
important i el seu
so era molt
respectat per tots
els membres de la
societat...
Campanar de Sant Romà de Joanetes.

A
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...Actualment,
a la comarca de la
Garrotxa, ja no
queda cap
campaner que
toqui manualment
les campanes de
forma periòdica...
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ntigament el so de les campanes era omnipresent i constituïa un dels elements més
importants del paisatge sonor dels nostres
pobles. Durant segles, les campanes van ser
el mitjà de comunicació més important i el
seu so era molt respectat per tots els membres de la societat, creava sentiment de
comunitat. Cada esdeveniment tenia un toc
propi que tothom identificava i entenia. Tal
com ens recorda una de les campanes de
Sant Romà de Joanetes amb la inscripció:
“DEUM LAUDO, PLEBEM VOCO, DEFUNCTOS PLORO, NIMBUM FUGO, FESTA
DECORO”, les campanes s’utilitzaven en
múltiples ocasions: per lloar Déu, per convocar el poble, per informar de les defuncions, per allunyar les tempestes i avisar
dels perills, per anunciar les festes, etc.
Amb l’aparició de nous mitjans de comunicació, les campanes van quedar relegades a
un paper molt secundari en la transmissió
de la informació. Paral·lelament, l’electrificació dels campanars va comportar la simplificació i uniformització dels tocs, perdent
així la seva riquesa musical i etnològica.
Com a conseqüència, van anar desapareixent els campaners i, amb ells, el coneixement del seu llenguatge i de les tècniques
tradicionals de tocar. La preocupació per la
deperdició d’aquest patrimoni va motivar
que el 24 d’octubre de 2017 la Generalitat

de Catalunya declarés els tocs de campana
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. A escala europea, també hi ha un moviment de conscienciació per protegir els tocs
manuals i s’està treballant per aconseguir la
declaració de Patrimoni Immaterial Cultural
de la UNESCO.
Actualment, a la comarca de la Garrotxa, ja
no queda cap campaner que toqui manualment les campanes de forma periòdica i,
irremeiablement, el coneixement del llenguatge de les campanes i de les tècniques
tradicionals de fer-les sonar gairebé s’ha
perdut del tot. A Joanetes, però, hi ha un cas
únic, gairebé excepcional a la província de
Girona, de conservació d’aquest coneixement. En Llorenç Llongarriu, tot i que va deixar de tocar les campanes cap a l’any 2000,
encara recorda els tocs i la forma de fer-les
sonar. Ell ho va aprendre del seu pare, en
Manel Llongarriu, que també era campaner. Explica que de petit només l’observava
i que a poc a poc va començar a ajudar-lo
fins que, amb el temps, es va convertir en el
campaner del poble. Havia après a tritllar, a
asseure les campanes, a vogar i a tocar
quatre campanes alhora, dues amb les
mans i dues amb els peus; tècniques que
utilitzava per interpretar el toc de festa, el
de bateig, el de difunts, el de missa, etc.
Sense ser-ne conscient, havia heretat un

Dues de les quatre campanes de Sant Romà de Joanetes. A la dreta, la campana Francesca, Balbina i Anastàsia, fosa l’any
1948 per la foneria Barberí d’Olot. A l’esquerra, la campana Santa Maria, la més petita i antiga del campanar, fosa l’any 1826.

...Aquesta
mutilació dels
campanars va fer
variar els tocs i les
tècniques per ferles sonar a la
majoria de
pobles...

campanes, recuperant els tocs manuals i les
formes tradicionals de tocar. Persones que
alhora també vetllin per a la conservació de
les campanes com a objecte artístic, històric
i musical. Evidentment, les funcions dels
campanars s’han d’adaptar a la societat
actual. Ara ja no és tan important la transmissió de la informació, sinó que la seva

Llorenç Llongarriu tocant quatre campanes alhora, dues
amb les mans i dues amb els peus.

transcendència rau en el fet que el so de les
campanes pot ajudar a cohesionar una comunitat i contribuir a mantenir la nostra identitat cultural davant una societat canviant i
cada vegada més globalitzada. Tal com diu la
declaració dels tocs de campana com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional:
“Les campanes i els campanars són elements
de referència del patrimoni cultural, festiu i
sonor de Catalunya. La seva conservació i
transmissió a les futures generacions també
implica la utilització i la recuperació dels tocs
manuals. Que les campanes segueixin tocant
és reafirmar una identitat i una tradició
mil·lenària”.
Xavier Pallàs Mariani
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...Durant la Guerra
Civil de 1936-1939,
un gran nombre de
campanes van ser
foses per fer-ne
material bèl·lic....

coneixement transmès durant generacions i
que, en molts campanars del nostre país, ja
s’havia perdut.
Durant la Guerra Civil de 1936-1939, un gran
nombre de campanes van ser foses per ferne material bèl·lic. Això va fer que en molts
campanars el nombre de campanes passés
de quatre a dues o, fins i tot, només una sola
campana, com fou el cas de Sant Romà de
Joanetes. Aquesta mutilació dels campanars
va fer variar els tocs i les tècniques per ferles sonar a la majoria de pobles, ja que amb
menys campanes no era possible interpretar
els tocs tradicionals. A Joanetes, però, l’any
1948 es van adquirir tres campanes noves,
restituint així el número de quatre campanes. Com que encara no havia transcorregut
molt de temps i la memòria era ben viva, es
van poder recuperar tots els tocs de campanes tal com s’havien interpretat durant
segles. Gràcies a tenir l’instrument, en Llorenç Llongarriu ha pogut conservar un coneixement secular i excepcional. És per això que
el dia 27 de juliol de 2021, dins els actes de
la Festa Major de Joanetes, se li va fer un
homenatge en agraïment a la seva tasca de
campaner i se li va reconèixer la seva contribució en la salvaguarda del patrimoni immaterial de la Vall d’en Bas i de Catalunya.
L’acte va tenir lloc a la seva casa natal, Can
Pau de Joanetes, i hi va participar l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i l’Associació de
Veïns de Joanetes, acompanyats de nombrosos veïns i amics del poble.
Ara ja fa més de vint anys que en Llorenç ha
deixat de tocar habitualment les campanes i
hi ha el perill que es trenqui una cadena de
transmissió de coneixement que s’ha mantingut durant tants anys. Aquesta responsabilitat recau en una nova generació de campaners, persones que mantinguin vives les
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El meu primer tres mil amb la colla del GECA

És el primer any que vinc amb la colla del GECA a fer el tradicional 3.000 de l’estiu. Tot comença el dia 31 de juliol quan fem
el llarg trajecte en cotxe fins a la població francesa de Luz
Saint Sauveur, on la majoria ens allotgem a l’Hotel Montaigu.
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L’endemà, a les sis del matí, ens trobem al menjador per fer un
bon esmorzar, ja que ens esperen unes quantes hores d’ascensió i un desnivell de més de 1.000 metres a superar.
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Els que encara no
havien estat mai
en aquest lloc
queden
bocabadats
davant la
grandiositat del
panorama que
s’observa.

Podem veure la
Bretxa de Rotllan.
A la seva esquerra,
veiem sobresortir
el casc del
Marboré, el nostre
objectiu.

la cresta amb el Dit i la Falsa Bretxa. D’aquesta manera arribem al coll de Sarradets,
a 2.590 metres. Les vistes des del coll de
Sarradets cap a la Gran Cascada, la més alta
d’Europa amb els seus 423 metres de caiguda, i tots els cims que hi ha a sobre són
d’aquelles que tallen l’alè.
A un quart i set minuts de deu del matí, arribem al refugi de Sarradets o de la Bretxa, a
2.587 metres. Encara es troba en fase d’obres, que van començar ara fa cinc anys.
Aquí fem una petita aturada. Tenim unes
vistes espectaculars de l’impressionant circ
de Gavarnie. Podem veure la Bretxa de Rotllan. A la seva esquerra, veiem sobresortir el
casc del Marboré, el nostre objectiu. Aprofitem per fer-nos una foto de grup i de
seguida iniciem l’ascens remuntant la pronunciada morrena en direcció sud. Els
últims metres els fem tot trepitjant la congesta de neu que encara hi ha. Arribem a la
Bretxa de Rotllan a 2.807 metres. És un lloc
molt espectacular, amb un tall natural a la
roca d’uns 40 metres d’amplada per gairebé
100 metres d’alçada.
Travessem la Bretxa i entrem en terres aragoneses. Seguim el camí que marxa tot baixant, per després tornar a pujar cap al pas
“de los Sarrios”, a 2.718 metres d’altitud,
equipat amb una gruixuda cadena que serveix per agafar-s’hi. Creuar-lo no suposa
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E

n acabar, marxem amb els diferents cotxes en
direcció cap a Gedre, Gavarnie i coll de Tentes, on arribem a un quart de vuit del matí.
Ens trobem a 2.208 metres d’altitud. Tots
dirigim la nostra mirada cap als dos cims
que tenim davant nostre. Els que encara no
havien estat mai en aquest lloc queden
bocabadats davant la grandiositat del panorama que s’observa. La cara nord del Taillon
i els Gabietos no deixen indiferents a ningú.
Una petita franja de boira, que hi ha a mitja
alçada dels dos cims, fa que siguin encara
més fotogènics.
A dos quarts i tres minuts de vuit del matí
iniciem la caminada. La primera part del
camí és planer i es dirigeix cap al port de
Bujaruelo, o Boucharo, situat a 2.271
metres, confluència del camí que puja de
Sant Nicolau de Bujaruelo, amb aquell que
va cap al refugi de Sarradets i el que baixa
cap a Gavarnie.
Al port girem a l’esquerra. Fem una curta
pujada i, després, durant molta estona,
anem de planer tot vorejant la base nord del
Taillón per un bon camí. Quan fa una hora i
quart que hem començat la marxa, iniciem
una forta pujada, moltes vegades per dintre
el curs d’aigua que prové del desglaç de la
glacera del Taillón.
A mesura que anem pujant, a la nostra dreta
veiem la cara nord-est del Taillón i, al fons,
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...ens cal ajudarnos de les mans
per fer una
grimpada i així
aconseguim
arribar al cim del
casc de Marboré, a
3.006 metres
d’altitud.
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...la muntanya que
destaca per sobre
les altres és el
Vignemale, de
3.298 metres.
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cap problema, però és molt espectacular i
per superar-lo no es pot patir de vertigen.
Després marxem en diagonal a buscar el
“collado de los Sarrios” a 2.752 metres d’altitud.
Anem seguint el camí que continua pujant i
superem un parell de cingleres pels únics
llocs possibles. Ara caminem en direcció a
ponent fins que trobem el caire que baixa
del cim i l’agafem. En un petit tram ens cal
ajudar-nos de les mans per fer una grimpada i així aconseguim arribar al cim del
casc de Marboré, a 3.006 metres d’altitud.
Fa bon dia, però a estones puja la boira i
durant uns moments no ens deixa gaudir de
l’excel·lent panoràmica que té aquest cim.
Si mirem cap al nord, el primer que veiem a

davant nostre, però a molts metres per sota,
és la vall i el poble de Gavarnie. Més enrere,
i a la dreta, hi hauria els pics de la zona del
Néouvielle, avui ben tapats.
Cap a l’oest, a sota mateix, hi tenim la
Bretxa de Rotllan. A continuació, hi ha la
punta Bazillac i a darrere seu, el Taillón.
Molt més enrere hi ha els cims d’Otal i Tendeñera. Si ens anem girant cap a la dreta,
molt lluny es pot veure el Balaitus. A continuació, la muntanya que destaca per sobre
les altres és el Vignemale, de 3.298 metres.
Els cims que l’acompanyen són Petit Vignemale, Clot de la Hount, Cerbillona, Central,
Montferrat, Tapou i Milieu, tots ells de més
de 3.000 metres.
Cap a llevant, hi tenim un bon reguitzell de

...la cohesió de
grup i la bona
convivència, fan
que no tingui cap
dubte de tornar-hi
en pròximes
edicions.

tres mils. El primer de l’esquerra és el Petit
Astazu. Després l’Astazu Oriental de 3.071
metres i el Marboré amb els seus 3.248
metres. Seguidament hi ha els tres Pics de
la Cascada. El següent és l’Esquena de Marboré de 3.073 metres. Al final de tot, avui no
veiem el Mont Perdut, el més alt de la zona
amb els 3.355 metres, completament tapat
de núvols baixos. A la seva dreta, però molt
a prop nostre, hi ha la Torre de Marboré de
3.009 metres.
Més a la dreta, podem distingir el refugi de
Goriz i el Tobacor. Cap al sud-est hi ha el
Castillo Mayor i la Peña Montañesa.
Després de mirar per tots costats i de fer
diverses fotos, a la una i deu minuts del migdia abandonem amb recança aquest cim.

Ara toca desfer el camí de l’anada per arribar al coll de Tentes a les cinc de la tarda,
on ens fem una fotografia de grup, amb la
boira com a teló de fons.
Tornem cap a l’hotel a prendre una merescuda dutxa i després a celebrar-ho tots junts
en el sopar, on, com és tradicional, els que
han fet el seu primer 3.000, ens conviden a
una copa de cava.
Fer grans ascensions amb un nombrós grup
de persones com ha estat en aquesta ocasió no és el més idoni, bàsicament per qüestions de seguretat, però val a dir que el bon
ambient, l’ajuda mútua, els ànims i, en definitiva, la cohesió de grup i la bona convivència, fan que no tingui cap dubte de tornar-hi en pròximes edicions.
Miquel Cruanyes
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... avui no veiem el
Mont Perdut, el
més alt de la zona
amb els 3.355
metres,
completament
tapat de núvols
baixos...

21

Ben tornades seccions petites!

M
...Engegarem les
seccions quan
sumarem 616 dies
sense cap sortida
amb el
GECAjovent...
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...la 5a onada
estava al punt
àlgid i vam tornarnos a fer enrere
amb l’acampada,
que sabem que és
l’activitat que més
agrada a la
mainada...
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ainada, joves i famílies, per a aquest últim
trimestre de l’any, tenim una notícia que us
agradarà, i molt! Aquest pròxim mes de
novembre tornarem a anar d’excursió!
Engegarem les seccions quan sumarem 616
dies sense cap sortida amb el GECAjovent,
ja que l’última excursió que vam fer va ser
el diumenge 1 de març del 2020, quan vam
anar-nos-en a caminar amb raquetes de neu
per la zona de Vallter. Encara són més els
dies que fa que no anem d’excursió amb el
GECAmainada, amb aquests fa 630 dies, ja
que el 16 de febrer del 2020 ens en vam anar
a les Roques Encantades i a la Bassa d’Armadans, i ja no hi hem tornat més.
D’on venim?
Feia anys que portàvem una regularitat
admirable, més de 10 anys en què la secció
de la mainada es conjurava per a sortir d’excursió entre 10 i 11 vegades l’any, moventse per la Garrotxa, Osona, el Ripollès, Andorra, etc., però tot va quedar estroncat amb
la Covid-19 que ens va fer frenar en sec i vam
aturar, no només l’activitat de la mainada,
no només les activitats del GECA, sinó que
ho vam haver d’aturar TOT. Progressivament i segons la pandèmia ens deixava,
vam poder començar a fer petites sortides,
cadascú pel seu compte, amb la família i
prop de casa, després ens van deixar reunir
amb més colla i poder sortir d’excursió i aquí
la secció de Muntanya va engegar. Les altres
activitats, com el Foc de Sant Joan o l’11 de
Setembre, es van poder celebrar, però amb
restriccions molt severes, i finalment, i ja
passat un any de la pandèmia i quan totes
les notícies eren favorables, se’ns va deixar

GECAmainada / GECAjovent

fer la Cames de Ferro. En el cas de les dues
seccions petites, cada cop que ens proposàvem arrencar l’activitat, ens trobàvem
immersos en el que en deien una nova
onada, i així va passar en la segona, ja que
quan els monitors començàvem a parlar
d’engegar les sortides l’octubre del 2020,
les males dades ens deien que ens estiguéssim quiets i, finalment, vam decidir
ajornar tota activitat per al 2021.
Les gràfiques de la pandèmia tant pujaven
com baixaven, tothom deia que a partir de
la vacuna tot aniria a millor, però, ans el contrari, no per culpa de la vacuna, sinó per la
lentitud en la vacunació, així que el gener
del 2021 hi va haver la tercera onada i la
quarta a l’abril, a mig juliol, la cinquena
onada estava al punt àlgid i vam tornar-nos
a fer enrere amb l’acampada, que sabem
que és l’activitat que més agrada a la mainada i que més desitgen els pares, però no
vam creure oportú tancar un grup nombrós
de mainada en un refugi, a més, passàvem
de no fer res amb la mainada, a anar-nos-en
d’acampada i seguidament parar les dues
seccions, la de mainada i del jovent, per les
vacances, ja que sabem que a l’estiu les
famílies tenen les seves vacances i mainades i joves no ens solen acompanyar.
Cap on anem?
Avui dia sembla que el control de la pandèmia és totalment real, cada vegada les restriccions són més laxes i la gràfica, dia rere
dia, continua baixant i és indubtable que
aquí les vacunes hi han tingut alguna cosa
a veure, ja que hi ha més contagis en gent
jove que en gent gran, ja que la proporció de

...Jovent, mainada
i famílies, no
sabem les ganes
que en teniu
d’anar
d’excursió...

Sortida al volcà d'Aiguanegra 26 de gener del 2020 del GECAmainada

vacunats en un tram i l’altre d’edat és molt
diferent.
Tenim l’experiència molt positiva de les activitats d’estiu, en què clubs de futbol, casals
d’estiu, Marbolenys, etc., no hi ha hagut
contagis remarcables i ens guiem per això i
perquè sembla que la pandèmia està sota
control per tornar-hi de nou.
Des de fa molt temps, tenim l’Ok de la Junta
del GECA per engegar les seccions, i mai van
posar cap classe d’entrebanc perquè fóssim
els monitors que decidíssim quan tornar-hi
i ha arribat el dia de fer contents la mainada
i sobretot les famílies, que podran gaudir de
nou d’algun diumenge de relax i repòs.
Famílies, agafeu bolígraf, i marqueu-vos bé
aquests dies, 7 i 28 de novembre, i 12 de
desembre, aquestes tres dates seran les
sortides, per a aquest trimestre, tant per a
la mainada com per al jovent per anar-se’n
a muntanya.
La Secció de Jovent, el dia 7 de novembre,
agafaran la bicicleta i, a través del carril bici,
se n’aniran fins a Girona, però no patiu, que
a la pujada ens pujaran bicicletes i joves cap
a casa. El dia 28 de novembre sortirem de
Sant Esteve d’en Bas, pujarem fins a la torre
Murrià i ens arribarem fins a Xenacs i Puig
Rodó, on esmorzarem. De baixada, agafarem el baixant d’en Camps, un camí dret
com un ciri que ens portarà fins a la porta de
l’ermita de Sant Martí del Corb, allà agafarem camins i caminiois per la Fageda i, quan
ens en cansem, ens n’anirem al Parc Nou a
dinar. La tarda, l’acabarem tot fent escalada

a l’aixopluc de Can Bombo. I acabarem el
trimestre el dia 12 de desembre, on joves,
mainada i grans aniran a portar el pessebre
al Pla de Solls, on aprofitarem per a tancar
aquest curt però intens any.
Els membres de la Secció de Mainada, el dia
7 de novembre, pujaran fins a la zona de Falgars pel camí de la Portallera, però just a la
font de la Portallera, agafaran un camí nou
i obert recentment pel GECA que ens portarà
al mirador del Salt de la Coromina, d’aquí
acabarem de pujar fins a sota la casa de
Pujolriu i, de baixada, agafarem el camí ral
fins als Hostalets. El dia 28 de novembre, l’inici del camí serà a coll d’Úria i, durant
mitja horeta, anirem de pla en sentit est per
agafar el camí que puja de Sant Feliu de
Pallarols cap al Santuari de la Salut. Un cop
al Santuari, hi esmorzarem i la baixada la
farem pel camí que ens portarà a passar
entre blocs i pedres gegants i que porten el
nom de les esquerdes de Roca Roja, d’aquí
només quedaran 45 minuts per arribar de
nou a coll d’Úria. El dia 12 de desembre, tal
com hem comentat en la Secció de Jovent,
ens n’anirem a portar el Pessebre al Pla de
Solls.
Jovent, mainada i famílies, no sabem les
ganes que teniu d’anar d’excursió, però
nosaltres els/les monitor-s/es en tenim tantes que no sabem si les podrem acabar mai!
Ens veiem el 7 de novembre!
Monitor-s/es GECAmainada
i GECAjovent
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l’experiència molt
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d’estiu,
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contagis
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Montsent de Pallars-Montorroio

SECCIÓ MUNTANYA

El grup al cim del Montsent de Pallars.

Els gairebé el tres mil de l’estiu

A
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...finalment ens
vàrem poder
desplaçar
a la Vall Fosca
per poder assolir
els cims del
Montsent de
Pallars (2.883 m)
i Montorroio
(2.862 m)...
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quest juliol passat finalment ens vàrem poder
desplaçar a la Vall Fosca per poder assolir els
cims del Montsent de Pallars (2.883 m) i Montorroio (2.862 m). Des dels diferents hotels,
tothom està a punt a les set del matí per
començar des de l’embassament de Sallente
la pujada de la Canal de Pigolo que per un
camí perfectament traçat que ens acosta fins
a travessar la via per la qual circulaven les
vagonetes de les antigues activitats mineres.
Reagrupament, i continuem amunt seguint un
perdedor corriol i alguna fita que en fort pendent ens portarà fins al coll de les Passades
de Montsent.
Ens endinsem pel barranc de Valldomars que
desemboca en una àmplia fondalada i ens
dirigim en direcció a la collada d'Entremonts
que albirem al fons. Nosaltres, però, ens
decantem cap a la dreta, seguint un camí que
es va perdent a mesura que anem pujant i que
sense dificultat ens portarà a coronar el pri-

mer objectiu del dia, el Montsent de Pallars.
Gaudim de l'extraordinària panoràmica tot
fent un mos, i continuem cap al cim següent.
Baixem fins al coll d'Entremonts per un camí
pedregós i amb fort pendent, per iniciar el
recorregut dels crestells de Montorroio tot
combinant trams careners amb altres que pel
vessant ens eviten alguns trams més complicats. Forta pujada final per assolir el Montorroio, que pren el seu nom del seu característic color roig, roi en la variant dialectal
pallaresa. Les vistes, sensacionals: el Montsent dominant tota la vall, el Pic de la Mainera
i al fons el Pic de Peguera, tots dos amb les
seves afilades siluetes, i els estanys propers
al refugi de la Colomina que es deixen veure
al fons... Més fotos i continuem fins a la
collada de Coma d'Espòs i travessant els
grans prats herbats tornem a trobar la via de
les vagonetes per descendir de nou per la
Canal de Pigolo fins a l'embassament.

A dalt del Montorroio

LA VALL FOSCA – Pallars Jussà – Història dels Pirineus

...La Vall Fosca va
passar en pocs
mesos de ser
agrícola i
ramadera a una
vall industrial...

La primera gran central elèctrica de Catalunya. 1911-1914
Les reserves d'aigua de la vall van contribuir
a forjar les idees d'empresaris i polítics visionaris que juntament amb l'esforç humà van
tirar endavant un projecte titànic que va contribuir al ressorgiment industrial de Catalunya. Els beneficis socials i econòmics de la
producció d'energia elèctrica van ser incalculables, tant per a Catalunya com per a aquesta
vall pirinenca tradicionalment agrícola i ramadera. Anticipació, esforç humà i autosuficiència van garantir l'èxit d'un projecte que va executar-se en un temps rècord: 23 mesos. La
Vall Fosca va passar en pocs mesos de ser
agrícola i ramadera a una vall industrial. L'arribada de 4.000 treballadors, les construccions i la posada en funcionament de la central en un temps rècord, van provocar que els
veïns i les veïnes de la vall haguessin d'assimilar ràpidament els canvis socials, culturals
i econòmics. Les millors condicions laborals
dels treballadors de la central van provocar un
èxode de mà d'obra de les explotacions agràries, això provocà una davallada del sector i
conseqüentment molts oficis tradicionals van
desaparèixer (basters, traginers, arreuaires).

L'aigua que surt de l'estany Gento, una
vegada ha generat energia a la Central de
Capdella, continua el seu viatge per canals i
canonades fins a arribar al mar, abans, però,
haurà passat per les turbines de 14 centrals.
A la Vall Fosca hi ha dues centrals hidràuliques més:
— Molinos, que es posa en marxa el 4 de
maig de 1919, l'aigua arriba a la cambra
d'aigües per un canal de 7 km excavat al
granit.
— Plana de Mont-ros, que comença a funcionar el 1937. És la primera semiautomatitzada dels Pirineus. Es projectà la
semiautomatització per ser controlada
des de Molinos, però aquesta no es farà
efectiva fins al 1941, pel fet que els tècnics
estrangers encarregats de l'obra marxaran en esclatar la Guerra Civil.
Moments significatius:
– 1911 El governador civil de Lleida dona les
concessions de les aigües del Flamisell. Es
constitueix l'empresa Energia Eléctrica de
Cataluña (EEC) i s'inicien les obres.
– 1913 El ministre de Fomento, Sr. Villanueva,
visita les obres de les hidroelèctriques deixant entreveure la importància que tenien
per a l'economia del país. Primera vaga
general, s'aconsegueix la reducció de la jornada laboral a 11 hores.
– 1914 El primer kW surt de Capdella.
– 1924 El rei Alfons XIII visita les instal·lacions
de Capdella.
– 1937 Avions del Bàndol Nacional bombardegen les instal·lacions. Com ja havia passat
el 1924, s'inunden les instal·lacions de la CH
Capdella.
– 1985 S'automatitzen tres dels cinc grups de
la central, a partir d'aquest moment deixa
d'haver-hi treballadors.
David Ortiz
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...l'esforç humà
van tirar endavant
un projecte titànic
que va contribuir
al ressorgiment
industrial de
Catalunya...

Abans de 1911 la Vall Fosca tenia una economia d'autoconsum. El 1900 tenia una població de 1.400 habitants dedicats exclusivament a l'agricultura i la ramaderia. La cabana
de bestiar oví era de 12.000 caps; eren ramats
transhumants que a l'hivern baixaven a les
pastures del sud de Lleida. L’any 2005, a la
vall, hi queden poc més de 2.000 ovelles.
També tenien molta importància els animals
de peu rodó (mules i cavalls), els quals pràcticament han desaparegut; el cens de vaques
s'ha invertit, actualment n'hi ha el triple que
l'any 1900.
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Fitxes de les sortides del tercer trimestre del 2021

MONTGRONY (REFUGI PLANELLES) COSTA PUBILLA

PUIGSACALM 151

04 de juliol de 2021 – 17 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 4,14 h - Horari total: 5,39 h
Itinerari: Refugi Planelles, torrent de coma
Armada, prat de l'Amorriador, font dels Ocells,
pla de Pujals, Costa Pubilla, Roc dels Llams o
Tossal de Meians, Búnquer, coll de la Bona,
Fontetes de Meians, torrent de l'Arija, les Vilas
Grossas, les Vilas Xiques, Montgrony, Mare de
Déu de Montgrony, Sant Pere de Montgrony,
camí del Mal Pas i refugi Planelles.
Altura màx: 2.055 m – Altura mín: 1.342 m
Desnivell aprox: 820 m
Quilòmetres: 12,900 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps
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PANTÀ DE SALLENTE-MONTSENT
DE PALLARS-MONTORROIO
18 de Juliol de 2021 – 35 participants
Vocal: David Ortiz
Horari efectiu: 6,10 h – Horari total: 8,23 h
Itinerari: Pantà de Sallente, canal de Pigolo, font de
Pigolo, Pala Portell, coma Plana, Roques de Montsent, cim de Montsent de Pallars, collada de coma
Plana, cim de Montorroio, collada de la coma
d'Espòs, font de la coma d'Espòs i pantà de
Sallente.
Altura màx: 2.883 m – Altura mín: 1.765 m
Desnivell aprox: 1.325 m.
Quilòmetres: 14,622 – Mitjana: 2,3 km/h
Temps: bon temps

COL DE TENTE – PIC DEL CASCO

PLA D’EN PLATA - SERRA CAVALLERA

(3.000 DE L’ESTIU)

22 d’agost de 2021 – 25 participants

01 d’agost de 2021 - 35 participants
Vocal: Pere Gelis
Horari efectiu: 6,08 h – Horari total: 9,32
Itinerari: Col de Tentes, Puerto de Bujaruelo, col
de Sarradets, refugi de Sarradets, Brecha de
Rolando, Paso de los Sarrios, Collada de los
Sarrios, pic del Casco. Tornada pel mateix camí.
Altura màx: 3.014 m. – Altura mín: 2.214 m
Desnivell aprox: 1.198 m
Quilòmetres: 15,800 – Mitjana: 2,5 km/h
Temps: bon temps

Vocal: Jordi Freixa
Horari efectiu: 3,48 h - Horari total: 4,52 h
Itinerari: Pla d'en Plata, camp Crespaller,
Roquesblanques, Collsalarsa, puig del Pla de les
Pasteres, la Pedra dels Tres Bisbes, coll del Pal,
la Gran Jaça, serrat dels Boixos i pla d'en Plata.
Altura màx: 1.890 m – Altura mín: 1.361 m
Desnivell aprox: 561 m.
Quilòmetres: 10,650 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon Temps

APLEC LLETISSONADA - GECA
5 de setembre de 2021
Vocal: Joan Juanola i Quim Barcons
Horari efectiu: 4,05 h – Horari total: 5,20 h
Itinerari: Molí de l'Aubert, molí Vell, camí ral,
font de les Marrades, mina dels Bandolers, el
Grau, pont de l'Hostalot, el Coll, el Torrent,
Roques Estretes, camí deTràfec, coll d'Uria,
Siurana, font de la Boada, molí Vell i molí de
l'Aubert.
Altura màx: 1.030 m – Altura mín: 493 m
Desnivell aprox: 580 m
Quilòmetres: 13,255 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

APLEC DE SANT QUINTÍ (SERRA
DELS LLANCERS)
26 de setembre de 2021 - 35 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 4,11 h – Horari total: 5,22 h
Itinerari: Collada de Bracons, turó de la
Grevolosa, els Esquers, collet de Renau, collet
dels Llancers, cingles del Bronsar, ras de
Pibernat, font del Llancers, baga dels Llancers,
pujant de Comasaplana, collet dels Rabadans i
collada de Bracons.
Altura màx: 1.275 m – Altura mín: 992 m
Desnivell aprox: 605 m
Quilòmetres: 11,580 – Mitjana: 2,8 km/h
Temps: bon temps

Socials
L’11 de Setembre passat
RENOVACIÓ DE L’ESTELADA AL PUIG DE SANT ANTONI

Moment de la lectura del manifest reivindicatiu per part del nostre president.
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Com ja és habitual per aquestes dates es fa el canvi de senyera de Puig de Sant Antoni, lectura del manifest i acabant
amb el cant d’els Segadors.
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Socials
SORTIDA A ÀLABA
Dies 9, 10 11 i 12 d’octubre
Dia 9 d’octubre:
Sortida amb bus 6.30 h Olot / 7.00 h Bas.
Visita a Pamplona (ciutat) i dinar.
Nit a Vitòria.
Dia 10 d’octubre:
Excursió a un cim per determinar (pot passar
al dia 11 d’octubre).
Els acompanyants de visita a Haro / Laguardia
i dinar.
Nit a Vitòria.

Dia 11 d’octubre:
Visita als pobles de la Vall de Zigoitia (amb
guies locals)
Dinar
Nit a Vitòria
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Dia 12 d’octubre:
Tornada cap a casa amb dinar a Logronyo i
visita a vinyes i cellers.
Inclou: Bus, 4 dinars, 3 nits hotel amb sopar i
esmorzar i visites.
Preu: Socis 495€ / No socis 505€
Més informació: 606 651 591 Menguis
677 318 530 Bretcha
690 139 756 Dolors
Cal portar Certificat Covid de la UE.
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A
partir del dia 4 de desembre,
es renovarà automàticament la llicència
federativa per al 2022 a tots els socis del
GEGA que se’ls va gestionar l’any 2021, la modalitat
serà la que actualment cadascú té en vigor.
Si algú no vol que se li renovi la llicència, o vol canviar de
modalitat, ens ho hauria de comunicar abans del
26 de novembre d’enguany. Per altra banda, tothom
que estigui interessat a treure’s la llicència federativa per al
2022, i que l’any anterior no se li hagués tramitat, que ens
ho faci saber com més aviat millor.
Tingueu en compte que no es tramitarà cap llicència,
si no ens heu comunicat per endavant les
vostres dades bancàries. Es cobraran les
despeses bancàries dels rebuts
retornats.

El quilòmetre vertical al
Puigsacalm, que s’inicia al
poble de Sant Privat d’en
Bas, enguany aquesta VertiKalM forma part de la 11a
Copa de Curses Verticals.

Sortides socials
SORTIDES PREVISTES SUBJECTES AL FET QUE NO ES PRODUEIXIN NOVES
RESTRICCIONS DERIVADES DE LA COVID-19

muntanya
Dia 9, 10, 11 i 12:
Sortida amb autocar al País Basc

j

Programes a part.
Dies 24: MATAGALLS
ITINERARI: Coll de Bordoriol, font de Mosquit, coll
Pregon, Matagalls, font dels Cims, font de Matagalls,
Sant Segimon, Mare de Déu de l'Erola, pont de Segalars i Viladrau.
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCAL : GECA
SORTIDA: 2/4 de 7 del matí del local social del GECA
Tel: 606 651 591 Menguis – 677 318 530 Bretcha

Dia 26: LES MARIES - VALL D’HOSTOLES
ITINERARI: Sant Feliu de Pallerols, Creu de Aiguabella, puig Cornador, collet de Masdeu, Sant Salvador, Sant Feliu de Pallerols.
DURADA: 4 hores
SORTIDA: 3/4 de 8 del matí del local del GECA
VOCAL: Maria Nierga
Tel: 630 426 791 i 606 651 591

gener
Dia 16: SORTIDA A LA NEU – (COSTABONA)

novembre
Dia 7: SANTA MAGDALENA
Excursió en homenatge a Joan Juvanteny, el Ferré de
Joanetes i a l’Antoni Prat, en Tonet de la Dou. – Promotors dels “Ganxos Vells i Nous”–
ITINERARI: Joanetes – camí del bolet – Ganxos Nous
– Santa Magdalena – Ganxos Vells – Joanetes.
DURADA: 4 hores
VOCAL: Joan Vilalta
SORTIDA: 2/4 de 8 del matí des de Joanetes (Esglèsia)
Tel: 606 651 591 Menguis
Dia 21 MONTSERRAT - MONTGRÒS
ITINERARI: per determinar
DURADA: 430 h.
SORTIDA: amb autocar a 1/4 de 7 del matí de l’aparcament Consum Olot, a 2/4 de 7 del matí del carrer
Ample d’en Bas.
VOCALS: Daniel Padilla i David Ortiz
Tel: 606 651 591 - 699 335 821 (vespres)
Cal portar dinar de motxilla.

desembre
Dia 6: SANT NICOLAU
ITINERARI: Joanetes, Fontanils, Puigpardines, Mallapart, Can Prim, Joanetes
DURADA: 4.30 hores
SORTIDA: 3/4 de 8 del matí del Local del GECA
VOCALS: Maria Nierga
Tel: 630 426 791 i 606 651 591
Dia 12: PESSEBRE AL PLA DE SOLLS (EL MONT)
ITINERARI: Can Trias – Pedró de Sant Jaume – Pla de
Solls – Pas del LLop – Era de la palla – Can Trias
DURADA: 4.15 hores
SORTIDA: 1/4 de 8 del matí de Can tista i a 2/4 de 8
de l’aparcament del Consum a Olot.
VOCAL: Joan i Josep.
Tel: 972 267 210 i 620 240 952
Pessebre fet per Dolors Puigvert.

jovent
novembre
Dia 7: BICICLETA – ST. ESTEVE D’EN BAS FINS A
GIRONA
ITINERARI: Farem el bicicarril, de St. Esteve d’en Bas
fins a Girona. La pujada es farà amb transport.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrera)
HORARI: 8 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent.
Dia 28: XENACS, FAGEDA D’EN JORDÀ I ESCALADA
A CAN BOMBO
ITINERARI: St. Esteve d’en Bas, Torre de Murrià,
Xenacs, Puigrodó, Baixant d’en Camps, St. Martí del
Corb, la Fageda i Parc Nou.
Al Parc nou hi dinarem i a la tarda ens n’anirem a
Can Bombo a fer escalada.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent.

novembre
Dia 7: NOU MIRADOR DEL SALT DE LA COROMINA
ITINERARI: Camí de la Portallera, visita al nou
mirador del Salt de la Coromina, i baixada pel
Camí Ral
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja
VOCALS: Sergi Plana i Laia Sánchez.
Dia 28: ESQUERDES DE ROCAROJA
ITINERARI: Coll d’Úria, La Salut, Esquerdes de
Rocaroja, Coll d’Úria
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrera)
HORARI: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 hores i mitja.
VOCALS: Xevi Juanola i Laia Amat

desembre
Dia 12: PORTADA DEL PESSEBRE PLA DE
SOLLS (EL MONT)
ITINERARI: (Vegeu secció de Muntanya).
Se seguirà amb la tradició d’ajuntar les 3 seccions del GECA (secció de muntanya, de jovent
i de mainada) i tots junts pujarem en un cim de
les nostres terres per a deixar-hi el pessebre.
A l’hora d’esmorzar hi haurà galetes, cava i
refrescs per a tots els participants.

desembre
Dia 12: PORTADA DEL PESSEBRE PLA DE SOLLS
(EL MONT)
ITINERARI: (Vegeu secció de Muntanya).
Se seguirà amb la tradició d’ajuntar les 3 seccions
del GECA (secció de muntanya, de jovent i de mainada) i tots junts pujarem en un cim de les nostres
terres per a deixar-hi el pessebre.
A l’hora d’esmorzar hi haurà galetes, cava i refrescs
per a tots els participants.
PUIGSACALM 151

octubre
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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 151

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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