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Amb el suport de:

Pujant pels ganxos Vells

En el temps dels nostres avis en què només hi havia una
veritat, el poder absolut era dels estats i, per antonomàsia, de l’església. Aquest poder, acaparat durant
segles per gent rica unida al clergat, era sobrevingut per
la coneixença de fets, esdeveniments, secrets, i bàsicament perquè la cultura comportava saviesa, i tant els uns
com els altres tenien temps i diners per a poder-se culturitzar i l’utilitzaven per aconseguir més poder i riquesa
tot manipulant l'opinió pública, tergiversant la informació segons els convingués i gairebé sempre a través de
culpabilitzar habitants amb poc saber. Llavors no hi
havia manera de poder consensuar o comprovar que tot
allò que es deia era la veritat i feia que la decisió d’uns
quants guiessin el tot que allò que se’ls deia, prometia
o convencia era el millor camí per a tothom. Quantes
decisions s’haurien canviat? Quants conflictes s’haurien
evitat? Com hauria canviat el nostre present? Si tothom
hagués pogut compartir o contrastar les informacions,
sens dubte avui seríem diferents.
No fa més de quinze anys, a més dels estats i el clergat,
s’hi van afegir les empreses tecnològiques de la comunicació. Avui dia aquestes empreses, a través de la informació que obtenen, acumulen més poder que el mateix
estat i releguen el clergat a l’extinció. Tenen la informació de tot, tan sols limitada per a la capacitat de temps
de gestionar aquestes dades; i els culpables som nosaltres. Primer registrem de forma més o menys obligada
les nostres dades per així entrar dins el seu cercle:
noms, cognoms, DNI, targetes de crèdit, data d’aniversaris... però un cop estàs dins, tot va molt més enllà i
d’una manera més tèrbola, penseu que tan sols gestionant les nostres fotos i/o dades coneixen quina posició
social tenim, de quin corrent polític som, quines són les
nostres aficions, quina classe de menjar ens agrada, a
on freqüentem, on vivim, les nostres inquietuds, si som
de mar o muntanya, de carn o peix, d’espaguetis o macarrons... i a partir d’aquí apareixen dos vessants, quan
aquestes dades són ben utilitzades ens aporten poder,
saviesa, rapidesa, solucions, etc., però, si s’utilitzen
malament, apareix la publicitat enganyosa, compartició
de dades a tercers, robatoris, etc.
L’any 2014, en el GECA, vam iniciar-nos en les xarxes
socials Facebook, Instagram i Twitter, i van ser les responsables de donar a conèixer, visibilitzar i promocionar,
d’una forma ràpida, dues grans fites que es presentaven
en el 2015, naixien la Cames de Ferro i la VertiKalM i això
ens va permetre que amb tan sols quatre anys es pogués
assolir un nivell de coneixença externa al nivell de la Lletissonada que feia 35 anys que caminava. No hi ha cap
dubte que unes xarxes socials ben utilitzades són beneficioses per a tots, això no obstant, dins l’entorn xarxes
del GECA, ens adonem que aquestes només les usem per
promocionar les Curses, la Lletissonada, o sigui, informació per als de fora, i ja des de finals del 2020 i sobretot el 2021 ens hem anat preguntant si les xarxes és la
millor manera per a transmetre la informació del GECA
cap als més propers, cap a vosaltres, els socis, i hem arri-

EL PODER DE LA INFORMACIÓ
bat a la conclusió que no!, que la informació que mou el
GECA arriba de forma molt tímida i difusa al soci i aquí
entra la revolució 4.0 del GECA.
L’inici d’aquesta revolució comença l’octubre passat a
xarxes socials, ja que no només hi publiquem informacions de les nostres Curses o Lletissonada, sinó que hem
intensificat les notificacions de les activitats i excursions
que fa la secció de muntanya, jovent i mainada, promocionem esdeveniments culturals, informem d’avantatges
i beneficis per als socis i què menys desitjar-vos, de
forma virtual, unes bones festes. Per altra banda, alguns
de vosaltres, en aquests últims dies de l’any, haureu
rebut una trucada des de secretaria per a demanar-vos
el mail, avui tenim el 82% dels mails dels socis i, encara
que sabem que és impossible poder arribar al 100%,
estem fent una última ronda telefònica per aconseguirne alguns més, tot això és per anar avançant en la transmissió d’informació de nosaltres cap a vosaltres, perquè
així us assabenteu de tot el que passa al GECA i al seu
entorn, d’una manera molt més directa, directament de
la nostra mà cap a casa vostra sense que hàgiu de consultar les xarxes.
A l’inici us deia que la informació és el tot, doncs aquest
2022 dedicarem esforços a moure informació cap a
vosaltres, cada tres mesos us enviarem per mail, a forma
de butlletí virtual, les sortides socials que promovem des
del GECA, us promocionarem les nostres activitats
extres, us oferirem descomptes i avantatges tant en les
nostres activitats com en els convenis entre altres associacions o empreses, us comunicarem informacions significatives de la FEEC, etc., i tot això sense deixar de treballar perquè cada trimestre tingueu a les mans aquesta
magnífica revista.
I per acabar, des de les entranyes del GECA, se n’està
gestant una de grossa, i que en podríem dir la peça que
faltava per acabar el trencaclosques que és la nostra
associació, però aquest cop deixeu-me guardar una
mica d’informació perquè estem a les beceroles i falta
acabar de lligar-ne moltes variables; però un cop tinguem clar cap a on giren els vents, vosaltres en sereu els
primers a saber-ho i penseu que d’aquesta informació en
sortirà tant poder que pot fer canviar el GECA de cap a
peus.
Tot just estem a l’inici d’aquesta revolució, la revolució
de la informació GECA/soci. Durant aquests anys, inconscientment, hem centralitzat i acaparat aquest poder, el
del saber, però desitgem compartir-lo amb vosaltres perquè volem que aquest teixit social creixi i només ho
podrà fer si la revolució és d’anada i tornada, ja que a
partir de la informació que rebeu, vosaltres podreu interaccionar molt més amb nosaltres i així guanyar força de
Grup.
Els meus desitjos en aquest 2022 és que creixem com a
Grup, d’una forma ferma i sostinguda. Bona entrada
d’any!
Sergi Plana Planagumà
President del GECA
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Des del Puigsacalm estant...

Els túnels col·lapsats pel tap provocat a les Preses.

BRACONS ENS OFEGA,
NECESSITEM VARIANTS

...és evident que la
construcció de les
variants és per a
solucionar la gran
dificultat que
tenim sobre la
taula amb les
travessies de les
Preses i d’Olot...
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...optar per la
reducció del
trànsit de vehicles
o l'eliminació dels
camions de
mercaderies, és
simplement
vendre fum, pura
demagògia
populista.
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Dies abans de Nadal, Salvem les Valls va convocar una protesta pública contra les variants
de les Preses i d’Olot, va reunir un bon nombre de persones i tractors que pacíficament
van expressar la seva disconformitat amb la
construcció d’aquestes variants.
Bàsicament, el lema era NO a les variants,
sobretot NO a la variant de les Preses.
Bé, dir no és ben fàcil i mostrar la nostra disconformitat respecte a una infraestructura
que considerem que fa malbé casa nostra, un
dret indiscutible.
Dit això, des del meu punt de vista, quan es
diu que no a un tema que té detractors i
defensors de la causa, s’hauria d’argumentar
aquesta negativa i apuntar solucions reals,
factibles i assumibles que permetessin solucionar el conflicte.
Des de l'organització Salvem les Valls es fa un
discurs molt radical i difícilment assumible a
curt termini, restricció de transport de mercaderies (camions), reducció del trànsit general, potenciació del transport públic i sobretot
un canvi en la cultura de la mobilitat.
Tots podem estar d’acord amb aquests postulats, és clar que sí, però cap d’ells és en
aquest moment possible a curt termini, cap, i
el problema el tenim avui i aquí.
Si la màxima profunditat del discurs és, no és
una variant, és una autovia, no anem bé, perquè és evident que la construcció de les
variants és per a solucionar la gran dificultat
que tenim sobre la taula amb les travessies de
les Preses i d’Olot a conseqüència del trànsit
que ens hi aboca la C-37 des de la construcció dels túnels de Bracons.
Això em sembla que és absolutament indiscutible.

Manifestació pel NO a les variants.

Quan ens van anunciar que es faria la construcció d’aquesta infraestructura, molts ens hi
vam oposar fermament i ho vam fer apuntant
altres solucions en forma de traçat, perquè
aquesta carretera no hagués de travessar la
Vall d’en Bas. No vam aconseguir el nostre
objectiu i la C-37, en el seu recorregut cap a
l’est, avui ens aboca milers de vehicles a la
Vall i ens genera un problema de mobilitat
molt i molt gran.
Per altra banda, també cal reconèixer que una
vegada feta aquesta obra, la nova carretera
ens va portar una gran millora en les comunicacions i segurament, avui, cap de nosaltres
renunciaria a aquesta via.
Per acabar, jo penso que dient NO a les
variants, correm el perill de convertir-nos en
insolidaris i un punt egoistes respecte als
veïns de les Preses, amb els que viuen en tot
el recorregut del vial Sant Jordi olotí amb tots
els que venim d’en Bas i els procedents del
trànsit que arriba de la C-63.
Ara com ara, optar per la reducció del trànsit
de vehicles o l'eliminació dels camions de
mercaderies, és simplement vendre fum, pura
demagògia populista.
Tenim un problema que va a més i ens cal una
solució.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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La fàbrica de la Casa Nova (ESQUENA SA)

P

...L’empresa tèxtil
continuà a la
Casa Nova de can
Trona fins
a l’any 1963,...

Rebut de 249 pessetes per a la caserna de la Guàrdia Civil.

La Casa Nova de can Trona, primera seu de la fàbrica.

L’any 1944 heretà el negoci Àngela Esquena
Sentias (filla d’en Joan i l’Antònia) nascuda el
27 d’octubre de 1886. Els fills de l’Àngela van
ser en Francisco, en Joan i l’Esteve Espuña i
Esquena. Els dos fills grans, en Francisco i en
Joan, van ser qui posteriorment van continuar
l’empresa familiar. El germà petit, l’Esteve, no
prengué part en la fàbrica de gènere de punt,
ja que es va dedicar als embotits i obrí la seva
pròpia empresa a Olot (Esteve Espuña SA)
després de tornar de Mallorca, on anà acabada la guerra i aprengué l’elaboració de la
sobrassada i altres embotits. En Francisco
havia fet de mecànic i en Joan, acabada la
guerra, havia estat a Barcelona, on havia fet
de confiter.
L’empresa tèxtil continuà a la Casa Nova de
can Trona fins a l’any 1963, quan els germans
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...El primer
document on hi ha
constància de
l’existència
d’aquest negoci és
una carta de l’any
1881...

er trobar els orígens de la fàbrica tèxtil de la
Casa Nova ens hem de remuntar al segle XIX
al veïnat de can Trona, on hi havia la casa
familiar de la família Esquena. El primer document on hi ha constància de l’existència d’aquest negoci és una carta de l’any 1881
adreçada a en Joan Esquena, provinent d’una
fàbrica francesa. Per tant, hem de pensar que
l’empresa ja existia des d’uns anys abans.
Llavors la fàbrica passà a mans d’Antònia
Sentias, la viuda de Joan Esquena. Se’n té
constància gràcies a un document del 1925 on
apareix el seu nom.
Com a anècdota, es guarda un document on
figura que Antònia Sentias va donar 249 pessetes amb seixanta cèntims l’any 1944 a la
Guàrdia Civil per a fer una caserna a dalt del
poble, la primera caserna d’en Bas.
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La fàbrica de la Casa Nova (ESQUENA SA)

...L’any 1964 es va
escripturar la nova
obra construïda
als terrenys
comprats al
marquès i es va
constituir
Esquena SA.
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...Als inicis es feien
calçotets llargs de
punt i samarretes i
més endavant es
van començar a fer
jerseis de gènere
de punt...
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una foto de la família. D’esquerra a dreta: Joan Espuña Esquena, Esteve Espuña Esquena, Àngela Esquena Senties, Pere
Espuña Vidal, Antònia Senties Oller i Francisco Espuña Esquena.

Francisco i Joan Espuña van comprar uns
terrenys al marquès del Prat, situats a la
carretera dels Martins. Cal dir que en Joan
havia estat alcalde d’en Bas fins al 1961. Ell,
la seva esposa Emília i els seus dos fills,
Manel i Maria, vivien a la casa de la plaça d’en
Bas propietat de la família. Però un cop deixà
l’alcaldia, anaren a viure a Olot. A la casa de
la plaça, s’hi van instal·lar en Francisco amb
la seva dona Maria i els seus dos fills, Joan i
Roser Espuña, que fins aleshores vivien a la
Casa Nova de can Trona.
L’any 1964 es va escripturar la nova obra
construïda als terrenys comprats al marquès
i es va constituir Esquena SA. El gerent era
Joan Espuña Esquena. L’empresa era dels
dos germans Francisco i Joan Espuña i
Esquena. una anècdota curiosa és que el
mateix any 1964, un cop construïda la nau, es
va fer servir per a fer-hi el ball de la festa
major d’en Bas, ja que no trobaven lloc per a
fer-lo.
El mateix any 1964 en Francisco Espuña vengué la casa del veïnat de can Trona a en
Jaume Gallard i Gallard.
En Manel Espuña i en Joan Espuña (Johny),
fills respectius d’en Joan i en Francisco, van
entrar tots dos a l’empresa després d’haver
estudiat enginyeria tècnica en gènere de punt
a Canet de Mar.

Als inicis es feia tot a la mateixa casa familiar
del veïnat de can Trona. Durant molt de
temps, als baixos de la Casa Nova hi havia el
despatx i la mateixa fàbrica. I al primer pis hi
havia el magatzem i també un menjador molt
gran que servia de sala d’enviament i era on
es feien els paquets. Més endavant es va
anar ampliant el negoci i van construir la nau
al pati de la mateixa casa, on encara hi és, la
qual va servir de fàbrica fins a la construcció
de les naus d’en Bas.
Als inicis es feien calçotets llargs de punt i
samarretes i més endavant es van començar
a fer jerseis de gènere de punt, fins que es van
especialitzar en roba de senyora.
L’empresa, durant l’època que era regentada
per en Manel i en Johny, va arribar a tenir
trenta treballadors, amb en Johny ocupant-se
de la maquinària i en Manel del disseny.
Venien a tot Espanya i com a cap de vendes
hi havia en Josep Prat (en Pep de can Borina).
La majoria de persones que hi treballaven
eren dones d’en Bas. Feien peces de roba per
a quatre temporades: primavera, estiu, tardor
i hivern.
En Manel es passava cada any una setmana
a Canàries per trobar-se amb els majoristes i
canviar els dissenys quan calia. En aquella
època, va crear una marca anomenada Inèdit,
que seguia una línia de disseny molt

El Sr. Joan Espuña Esquena a l’estand d’Esquena a la fira del punt que es feia a Barcelona.

moderna, seguint la línia de Privata, molt de
moda llavors.
Tot i que a Esquena SA sempre s’havia fet
gènere de punt, i no era filatura, hi havia una
part del fil que sí que el feien a la mateixa
fàbrica, el fil regenerat.
Les màquines per a teixir que utilitzaven eren
tricotoses i circulars. I llavors hi havia les

...Finalment, l’any
2007 van tancar
per culpa del mal
que van fer en el
sector tèxtil les
importacions
de la Xina.

màquines de confecció: owerlock, màquines
de traus, màquina plana, gregues...
En Manel i en Johny van treballar junts com a
socis fins a l’any 1988, en què es van separar
per a visions diferents del negoci. Van partir
la fàbrica en dues naus i cada un se’n va quedar una i van dividir també els treballadors.
Van continuar així fins a l’any 1993, en què
tots dos van reorientar els seus negocis. Llavors en Manel va crear una nova empresa
anomenada Of Course, amb quatre treballadors, a la mateixa nau de la carretera del Martins. En Johny es va traslladar a dalt al poble,
a l’antiga fàbrica d’en Marguí.
Finalment, l’any 2007 van tancar per culpa del
mal que van fer en el sector tèxtil les importacions de la Xina. I com ells, també van haver
de plegar la majoria de fabricants de gènere
de punt d’Olot.
un cop va haver tancat, en Manel va llogar la
fàbrica a Jordi Riera, que hi posà un negoci de
venda d'embotits. Actualment, la nau està llogada a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i serveix com a magatzem de la brigada municipal.
L’altra nau, la d’en Johny, ara és de la Rosa
Maria de can Riera, la qual, durant un temps,
la llogà a una empresa de cafè.
Laia Martí

Agraïments:
Manel Espuña i Joan Espuña
Imatge d’una tricotosa que servia per fer els complements
dels jerseis.
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...En Manel i en
Johny van treballar
junts com a socis
fins a l’any 1988,
en què es van
separar per a
visions diferents
del negoci.
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CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (V)

De Sant Esteve d’en Bas a Santa Pau (I)
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.

L’
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...és molt
interessant la llista
dels diferents
noms que ha
tingut Sant Esteve
d’en Bas, més o
menys al llarg dels
últims mil anys.
Torras apunta els
noms i el seu
significat,...
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itinerari que he triat avui és una excursió
d’en Bas a Santa Pau, passant per Sant
Iscle. En ell, C. A. Torras ens fa una descripció molt acurada de com era el nostre
poble a finals del segles XIX i començaments del XX, si el llegiu atentament hi
descobrireu molts detalls i descripcions
que us sorprendran, ja que molts d’aquests espais i llocs, avui han desaparegut, sigui perquè van ser cremats i destruïts a la guerra del 1936 o sigui perquè
simplement el paisatge o l’indret ha canviat i el que aquí es descriu ja no ho
podrem veure mai més.
Trobo molt important la descripció que fa
de les vies de comunicació d’aquella
època, la dels carrers i sobretot la de
l’església.
De l’església ens explica amb molt detall
com era abans de la guerra del 36, un
testimoni impagable, perquè ja sabem
que al començament d’aquella contesa,
elements anarquistes i incontrolats d’es-

querres, vam cremar tot el mobiliari del
temple i també els altars barrocs, de fusta
policromada i tallada, al mig de la plaça,
igualment va anar al foc la biblioteca i l’arxiu parroquial que hi havia a la rectoria, un
dels més complets i antics de Catalunya.
També és molt interessant la llista dels diferents noms que ha tingut Sant Esteve d’en
Bas, més o menys al llarg dels últims mil
anys. Torras apunta els noms i el seu significat, noms que segons ell podrien tenir origen celta, llatí o got. No trobeu que una cosa
així seria molt bonica que ens l’ensenyessin
a l’escola del nostre poble?
Aquest itinerari és molt llarg i per això l’hem
dividit en dues parts, de totes maneres no
queda desvirtuat, ja que la part de la descripció del poble queda completa en el
número que teniu a les mans i la descripció
excursionista quedarà totalment en el proper número de PuIGSACALM.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Camí carreter, aproximadament cap al 1900.

un automòbil a coll d'en Bas a començaments del segle XX.

De Sant Esteve d’en Bas a Santa Pau, per Sant Iscle y Font Pobra
4 h. 15. Carretera fins a coll d’en Bas.
Camí de ferradura desde aquest coll a Santa Pau.
Trajectes molt pintoreschs. Excursió interessant.
Sant Esteve d’en Bas. Es un antich poble de
720 h., que té agregats els vehinats dels Hostalets, de can Trona y Vilallonga, y conté en son
terme importants pagesies y masos, ab un conjunt de 1.725 h. Pertany al partit d’Olot y a la
provincia y bisbat de Gerona. Té lloch de
Guardia Civil. Se troba a 460 metres d’alt.

De la sortida de dalt del poble se frueix d’un
extens cop de vista sobre la plana d’en Bas y
d’una bella perspectiva de la cingleres del
Grau y de Falgars, del turó de Sant Miquel,
dels rectes espadats d’Ayats y Cabrera, dels
aspres penyalars de Llancers y de Joanetes, del
majestuós Puigsacalm y de les verticals penyes de Santa Magdalena del Mont. Ressurt al
nord, en últim terme, enllà de més baixes
serres, la gegantesca silueta pirenenca.

Està situat en la bella posició en el rampant del
turó de Murrià, en el qual cim hi ha una torra
rodona en estat de ruina. Els carrers són estrets
y costaruts, y les cases, en general, molt rònegues y velles. La plaça. davant l’iglesia, es bastant capaç. El turó de Murrià està en posició
avançada sobre la plana d’en Bas y té en son
costat de migjorn el riveral, y en el del nord la
depressió per on passa la carretera de Sant
Feliu, al peu mateix del poble, y en el qual s’hi
han construit a abdós costats algunes cases en
les que que s’hi troben, en general, hostals y
magatzems.

Carrer Sant Rafel, dit popularment el Rompeculs cap a l’any 1920.
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Encara que la població es esencialment agrícola, té alguna fabrica d’articles de punt.
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De Sant Esteve d’en Bas a Santa Pau (I)
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Retaule d’en Bas, cap a l’any 1918.
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Es Sant Esteve una de les poblacions més
antigues de la comarca, venint ja citada en
documents del segle IX, y trobant-se escrita
en distintes èpoques ab el sobremot de Basse,
Basso y Basium. Porta’l nom de Sant Esteve
d’Ull y d’Ullo en escrits dels segle XI, y posteriorment també’l d’Occulo. En el segle XV
se’l veu apareixer ab el sobenom de Salull, que
podria esser un compost d’ull y de l’article
antich català sa. Més enllà del segle XVI se’l
troba sempre escrit ab el nom d’en Bas. Si al
mot ull o ullo se hi vol donar l’etimologia céltica, indicaria lloch d’aigues, de llach o estany,
que estaria ben apropiat a sa situació topogràfica junta a l’antich llach dessecat d’en Bas; si
se li dóna l’etimologia llatina, podria venir de
ollie, olla, que respon també a la configuració
de sa comarca. El mot Basso o Basi pot aixís
mateix provenir del céltich givaz, corrent
d’aigua, y del got ivas, aigua.
L’iglesia parroquial de Sant Esteve d’en Bas es
del segle X, trobant-se-la citada en la carta de
fundació del bisbat de Besalú o Seu Bisuldu-

nense, feta pel comte Bernat Tallaferro en 1017,
com a subjecte al propi bisbat.
En 29 de Janer de 1119 fou consagrat el nou
temple de Sant Esteve d’Ull per Bernat Dalmau, bisbe de Gerona, qual temple fou en gran
part ensorrat pels terratrèmols de 1427 y 1428.
L’iglesia actual, que posseeix importants restes
arqueologichs de molt apreciable valua, es un
conjunt de distintes époques. Del seu primitiu
origen romànich, del temple del segle XII, en
conserva l’absis, els murs laterals del creuer y les
antigues, columnes ab artistichs capitells, de
l’ar-rancada de la volta. Sa planta era de creu
llatina. Efecte de restauracions forçoses y
voluntaries y d’engrandiments necessaris pera
les atencions parroquials, està avuy plena d’aditaments y completament transformada. La
fatxada y’l cos anterior són d’època bastant
moderna. Consta de tres naus y es bastant
espayosa.
Lo verament notable y monumental de l’iglesia es l’absis, especialment en sa part interior. Es
semicircolar y està dividit en cinch cossos per
columnes que ostenten bells capitells historiats
ab figures simbòliques y fabuloses, bestiary y
fullatges. No pot apreciar-se degudament la
bellesa de l’absis per quedar amagat per l’altar
major, alt y ample, de gust barroch; especialment la part superior està tapada completament.
Els archs que sostenen la volta del creuer venen
apoyats en macisses columnes, quals capitells,
aixís com els de la nau central, son també
esculpturats y presenten originalitat en son
dibuix y en els motius representats, malgrat la
tosquedat de l’execcució.
L’altar major, d’estil barroch, està ornat per pintures ab passatges de la vida de Sant Esteve. En
l’altar del Carme pot veure-s’hi un antich
retaule ab requadros representant l’Ascenció del
Senyor y altres assumptes biblichs del Vell y
Nou Testament. La pica de l’aigua beneita es un
curiós i antich capitell giral al revés, en el qual
hi estan esculpturades diverses figures.
La part exterior de l’absis força interessant
també, no pot apreciar-se tampoch en son
efecte de perspectiva per no tenir punt de vista
a propòsit, situat com està en un estret carreró.

La capella de santa Agna es un petit edifici del
1641 que no ofereix cap particularitat digna de
mencionar.
A més les escoles públiques que municipals de
noys y noyes, altre col·legi dirigit per les monges Terciaries Dominiques de l’Anunciata competeix en l’ensenyança de les noyes.
Fora la població es molt digna d’esser visitada
l’antiga casa Desprat, del senyor de Casanova,
Marquès de Galtero, restauranda no fa pas
molts anys. Ostenta en el pati una gran finestra convertida avuy en balcó, de un estil gótich
abarrocat. Està profusament esculpturada,
ostentant en el centre de sa part superior l’escut de la casa sostingut per dugues figures de
noys; en els costats, actuant de mènsules, hi ha
en el de la dreta una figura de dama y en el de
l’esquerra un guerrer; dalt de l’intersecció de
l’arch hi ha una figura de lleó reposant. En un
angle de la casa’s conserva també una antiga
torra, qual interior, en el primer pis, està convertit en oratori. En les sales de dins de la casa
s’hi troba gran profusió de mobles, quadros y

tapiços antichs que la converteixen en un verdader museu. El jardí té grans arbres y està molt
ben disposat.
En la casa Vilamala, del Marquès d’Aguilar, pot
notar-se també, damunt la porta d’entrada, un
bonich escut heràldich de la familia coronat per
un casch que té al damunt una aguila ab les ales
esteses; es obra del segle XVI.
La casa Dou, situada fora del poble,es molt
antiga, constant ja l’existencia d’aquesta familia en el sigle XIII. Anexa a la casa hi ha la capella de Santa Marguerida, a la qual se guarda
gran devoció en tota l’encontrada. Em la propia capella hi han quatre quadros bastant bons,
representant quatre Sants Doctors de l’Iglesia,
guardantse’n altre en la sagristia que representa
a Sant Esteve.
Al deixar el poble de Sant Esteve se segueix
l’antich camí ral de Sant Feliu per coll d’en Bas
si’s va a peu o en cavalleria, o bé la carretera que
porta al propi coll si’s va en carruatge. (Itin.
núm. 2, en sentit invers.)
(Continuarà la ruta fins a Sant Iscle)
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Altar lateral de l’església d’en Bas, cap a l’any 1910.
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El personatge: en Miquel Garcia
En Miquel Garcia i Gelis va néixer a can Magí l’11 de febrer del
1942. La casa es deia així perquè portava el nom del seu besavi,
tot i que ell no havia nascut allà. Es trobava al carrer Nou, actual
carrer de Sant Josep i era precisament la mateixa casa on havia
viscut el mestre Bagué.

...Els meus amics
tots jugaven a
futbol i a mi no
m’hi deixaven
jugar perquè, quan
tenia sis anys, vaig
estar malalt dels
pulmons...

Parli’ns de la seva infància a en Bas.
Jo era fill únic i vivia amb els meus pares, en
Josep i la Florentina. El meu pare feia de paleta,
i els últims anys va anar a treballar a Can
Codinach a Olot. La meva mare treballava a la
fàbrica d’en Marguí. Precisament l’habitació on
dormia jo havia estat el despatx del mestre
Bagué. Al pis de dalt de la casa de can Magí, hi
vivia la meva tia Victòria, la mare de la Paquita
Barcons. Molts anys més tard, un cop jo vaig
haver fet la mili, vam comprar una casa, on ens
vam traslladar. Era al carrer d’Olot número 1, on
ara viu el meu fill. En deien a cal Ros.
Quan jo era petit anava sovint a ca la Fustera
(l’última casa del carrer de Sant Ignasi). La
meva mare era filla d’allà. Hi vivia el meu
oncle (el seu germà), que va ser alcalde d’en
Bas al temps de la república, l’Isidre Gelis. La
seva dona, la Maria, va ser la meva padrina de
bateig. En aquesta casa, hi tenia un cosí i una
cosina, la Maria i en Ramon, i jo anava a jugar
amb ells. una germana de la meva mare vivia
al Rost i jo també hi anava molt sovint a jugar
amb les seves quatre filles, les meves cosines.
Els meus amics tots jugaven a futbol i a mi no
m’hi deixaven jugar perquè, quan tenia sis
anys, vaig estar malalt dels pulmons. Vaig
estar ingressat una setmana a la policlínica
d’Olot. Quan vaig tornar cap a casa era quan
va sortir la penicil·lina. Recordo que la Rosó

de ca l’Emília ens portava penicil·lina d’Olot,
ja que hi anava a cosir. Quan vaig anar creixent, finalment, també em vaig posar a jugar
a futbol i m’agradava molt i molt.
Els meus amics eren en Josep Martí, en Ramon
urgell, en Fèlix Serramitjana, en Josep Vila, en
Josep Maria Torró, l’Emili Pallàs, l’Esteve
Creus, en Joan Espuña, l’Esteve Font, en
Jaume Clè...
Al col·legi vaig tenir quatre mestres: el senyor
Fàbregues, l’Enric Saló, l’Enric Calmó i el senyor Tornabell. Cada vegada que canviàvem
de mestre i veien el meu cognom em demanaven si era fill de guàrdia civil. Jo no entenia
per què m’ho deien. Però, és clar, tothom
tenia cognoms catalans menys jo. He anat
investigant el meu cognom i he arribat cinc
generacions enrere. El meu avi patern era fill
de can Tahot, a Puigpardines. I la casa de can
Tahot del Rompeculs es deia així perquè hi
vivia un germà del meu avi.

Què va fer quan va acabar els estudis?
Tenia 14 anys i vaig començar d’aprenent de
fuster a can Lil amb en Joan Rubió. Vaig treballar-hi fins als 16 anys i llavors vaig anar a
treballar a una bòbila d’Olot. Hi vaig estar uns
quants anys fins que vaig tornar a venir a en
Bas amb en Joan Rubió. Quan ell es va jubilar
van agafar el negoci en Sidro, en Marcè i en

PuIGSACALM 152

...Cada vegada que
canviàvem de
mestre i veien el
meu cognom em
demanaven si era
fill de guàrdia civil.
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Al col·legi de les monges amb tots els nens i nenes. En Miquel i l’Anna marcats en el cercle.

D’esquerra a dreta: l’Esteve Creus, en Josep Martí, en Fèlix Serramitjana, en Ramon urgell i en Miquel Garcia.

...Una altra dèria
meva va ser la
Nova Cançó. Vam
ensopegar ben bé
l’època...

Casals. Vaig estar allà fins que em vaig jubilar, als 62 anys.

Què fèieu el jovent d’en Bas per divertir-vos?
El jovent d’en Bas anàvem a ballar al Casino i
al cine a can Valentí. Era una època que venia
molta gent d’Olot a ballar aquí a en Bas. A
vegades hi havia també sardanes i d’altres
només ball. El cine també m’agradava molt.
Vaig arribar a disfrutar molt amb el cine!
També anàvem a Olot a ballar a la Indústria i
a l’Ideal.
Parli’ns ara de la seva afició pel futbol.
El futbol m’agradava molt i molt. Vaig jugar
amb els juvenils de l’Olot, i vam quedar campions de la província de Girona i semifinalistes de Catalunya. Ens va eliminar el Júpiter,
l’equip on jugava en Rifé del Barça. En aquella època, a en Bas, no hi havia equip i vaig
jugar dos anys a les Planes i un a la Cellera.
Llavors jo vaig anar a fer la mili, i quan en vaig
tornar vam anar amb en Jaume Clè i en Milio
del Martins a trobar en Martín de Sant Feliu
perquè ens expliqués què havíem de fer per
tornar a federar el futbol d’en Bas. Aleshores
jo tenia 23 anys. Vam tornar a arrencar el futbol! Ho vam passar realment molt i molt bé.
Vaig jugar-hi fins als 33 anys. Vam quedar
campions moltes vegades. Encara m’agrada
molt i segueixo sempre el Barça.
A part del futbol també ha tingut sempre
afició per la muntanya...
Aquesta afició ja em ve de quan anàvem els
diumenges a Falgars, encara hi havia capellà
que deia la missa. Fèiem veure que havíem
anat a missa i només agafàvem la fulla.
Però de veritat, la meva afició per la muntanya
va començar quan vaig plegar de jugar a fut-

bol. Me’n vaig fer un tip. Tenia 33 anys i vaig
apuntar-me al centre excursionista d’Olot.
Després aquí a en Bas es va fundar el GECA i
jo ho feia seguir tot. A més, els dissabtes,
durant molt de temps amb en Ramon de la
Coma, anàvem a fer pics al Pirineu i recordo
que a Sansburg hi havia ball. Hi passàvem al
matí anant a la muntanya i estava ple de
jovent que encara ballaven. A vegades fèiem
excursions de passar el dia i anàvem tan
ràpids que veníem a dinar aquí a en Bas.
També vaig fer molts pics amb gent d’Olot: en
Fontfreda, en Pere Guitart, en Tomàs Costa, en
Torracabota...

Parli’ns d’altres aficions seves.
una altra dèria meva va ser la Nova Cançó.
Vam ensopegar ben bé l’època i ens vam fer
un tip d’anar a escoltar en Raimon, en Lluís
Llach, l’Ovidi, la Maria del Mar, la Trinca...
Havíem anat pertot arreu i no sé quantes
vegades. També havíem anat al Palau de la
música. Hi anàvem amb en Pere Guitart i la
Dolors Arau. Vam començar a anar a les Sis
Hores de Cançó de Canet, ho feien al camp de
futbol i més endavant al pla d’en Sala. Llavors
es va acabar i es va transformar en el Canet
Rock, però vam deixar d’anar-hi perquè no
ens agradava tant. Tinc tots els discos de la
Nova Cançó. També tinc molta i molta música
clàssica.
Pel que fa a la Nova Cançó, jo sol vaig organitzar un autocar per anar a escoltar en Lluís
Llach al camp del Barça. Recordo que abans
de marxar vaig anar a can Camps a comprar
les espelmes per encendre-les al concert.
L’autocar es va ben emplenar. I encara va
quedar gent fora. Va ser molt i molt maco, el
concert!!!
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...El jovent d’en
Bas anàvem a
ballar al Casino i al
cine a can Valentí.
Era una època que
venia molta gent
d’Olot a ballar
aquí a en Bas...
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...vaig començar
de molt jove a
llegir. Tinc tots els
llibres d’en
Pedrolo.
M’agradava molt
en Pedrolo, però
estava molt
censurat...
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...Pel que fa al
col·leccionisme,
ara només
col·lecciono punts
de llibre, en tinc
uns sis mil...
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Equip al camp del Bas l’any que van ressuscitar el futbol. A dalt, d’esquerra a dreta: Joan Portils, Jaume Clè, Quel Garcia,
Albert Espunya, Berga, Esteve Creus, Àngel Bayona, Arcadi Calçada, Joan Salavedra.
A baix, d’esquerra a dreta: Miquel Riera, Peret Font, Emili Salavedra, Salvador urgell, Ramon Riera i Ramon urgell.

A mi sempre m’han agradat molt els cantautors. En Moustaki m’agrada molt i molt i el
vam sentir dues vegades en directe. una
vegada a Castelló d’Empúries i l’altra, a
Girona.
Pel que fa a la meva afició per la música clàssica, no m’hi va pas posar ningú, vaig ser jo
sol. Encara no ho entenc, ja que la gent de la
meva edat en passaven. Fa un mes vam anar
al Palau a sentir els 50 anys de l’himne de les
Nacions unides que va fer en Pau Casals.
De música clàssica, m’agrada molt en Mozart,
en Bach, però en general tots. També m’agraden molt les òperes, totes valen molt la
pena.

I també té una gran afició per la lectura...
Sí, vaig començar de molt jove a llegir. Tinc
tots els llibres d’en Pedrolo. M’agradava molt
en Pedrolo, però estava molt censurat. La
censura era terrible. També m’agrada molt la
poesia, Víctor Català, Josep Pla... D’en Pla
tinc tota la seva obra!
Me n’he fet un bon tip, de llegir. Encara ara ho
faig i formo part del grup de lectura d’en Bas,
i actualment en soc l’únic home. Ara estem llegint un llibre de la Maria Mercè Roca. I recent-

En Miquel i l’Anna amb el cantautor Raimon.

ment he descobert un escriptor que es diu J.N.
Santaeulàlia, m’agrada molt i molt.
I altres aficions que he tingut han estat la
petanca i el col·leccionisme. Anava a jugar a
la petanca fa molts anys a les pistes que ens
van fer on ara hi ha el bar de la piscina. Actualment, vaig a mirar com juguen on ara hi ha les
pistes de petanca. Són un grup de gent que
n’han après molt i hi tenen molta afició. Però
jo ara ja no hi jugo pas.
Pel que fa al col·leccionisme, ara només col·lecciono punts de llibre, en tinc uns sis mil. També
havia col·leccionat segells, programes de cine
i plaques de cava. Encara ho tinc guardat.

Abans ens ha parlat de la mili. On la va fer?
Faig fer la mili a Figueres. Era un quartel de
muntanya i jo estava a la fusteria. Jo havia fet
ràpels al castell de Figueres, però no em van
deixar anar a l’escalada perquè em feien quedar a la fusteria. M’ho vaig passar divinament. El tinent coronel va venir dues vegades
a casa perquè em feia fer mobles per ell. Vaig
anar també a casa l’alcalde Guardiola, de
Figueres, a prendre mides per fer un tresillo.
Jo el vaig fer i un tapisser de Figueres el va
entapissar. M’encarregaven feina de fuster i jo

...També he
col·laborat sempre
amb la
Lletissonada. Des
que existeix hi he
col·laborat
cada any...

En Miquel amb la seva família: l’Anna, la Belén, en Juan, en Fernando i en Josep.

ho venia a fer aquí a en Bas o a Olot. Jo els
deia que hi estava més temps a fer els mobles
i així m’hi deixaven estar més. Vaig anar a treballar a casa de gairebé tots els militars. Al
quartel ens feien anar molt rectes, però quan
jo anava a treballar a les seves cases vaig
veure que ells, a casa seva, també havien de
creure les seves dones. Elles pla els feien anar
rectes! A casa aquelles estrelles les portaven
les seves dones!
un dia em vaig enganxar la mà treballant i
vaig estar a la clínica militar, allà al castell
mateix. Resulta que allà on estava jo, al cap
d’un temps, ho van fer servir com a presó d’en
Tejero, per tant, ja et pots imaginar quina
presó!

Quan vas conèixer la teva dona, l’Anna?
Ens coneixíem ja de petits. Els seus pares i els
meus eren molt amics. Cada any anàvem a la
Salut i les dones hi anaven descalces.
Abans que jo anés a la mili ja ens vam posar
a festejar i ens vam casar quan jo tenia 26
anys. Ella té un any menys que jo. La meva
mare havia mort un any abans, només amb 52
anys. Ens vam casar el dia 31 de desembre a
l’església de la Salut i vam dinar també allà.
En Josep va néixer el 20 d’octubre següent. I
viu a la casa on havíem viscut amb els meus
pares al carrer d’Olot número 1. Nosaltres, un
cop casats, vam anar a viure al carrer de la
Creu número 4, on encara vivim. És una de les
cases més antigues d’en Bas, data de 1626, tal
com posa a la llinda.
Parli’ns ara de les entitats del poble on
ha col·laborat, que també en són unes
quantes.
De jove formava part de la comissió de la
Festa Major. Vam fer venir orquestres i cantants molt bons. un any el dilluns hi va haver
La Principal de la Bisbal i la Maravella. També
va venir en Guardiola, en Calduch, en Rudy
Ventura, la Francisca, l’Eliseo del Toro...

També he col·laborat sempre amb la Lletissonada. Des que existeix hi he col·laborat
cada any. A part de fer la caminada, el dia
abans l’anava a marcar, i el mateix feia amb
l’Embardissada. Érem dos o tres grups i cada
grup feia un tros. La meva dona també hi
col·labora, amb el menjar. I jo cada any trinxo
40 quilos de tomates!
Soc soci també de la Llar de jubilats. Però ara
amb la pandèmia hi vaig poc. No soc pas de
la junta, però hem anat sempre als dinars i les
excursions que s’han fet.
També he col·laborat a la revista PuIGSACALM
fent diversos escrits: de la Nova Cançó, del meu
oncle alcalde, del mestre Bagué, de l’Alfred
Sargatal, d’en Xesco Boix i també del mossèn
i poeta Antoní Viver i Puig, fill d’en Bas.

I ara que ja està ben jubilat segueix amb
totes les seves aficions?
Sobretot em dedico a llegir i a caminar. També
faig ratafia! uns amics amb qui anàvem a
caminar em van explicar com es feia i en faig
cada any des de fa vint anys! Quan fem alguna
festa o algun dinar en porto i sembla que té
prou èxit!!!
Laia Martí

RECOMANI’NS ...................
UN COLOR: El blau.
UN LLIBRE: Tots els de la Víctor Català.
UNA PEL·LÍCULA: Los chicos del coro.
UNA CANÇÓ: El cant de l’enyor, d’en
Lluís Llach
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ:
Atrapa’m si pots, d’en Llucià Ferrer
UN MOMENT INOBLIDABLE: Quan em
vaig casar i quan va néixer en Josep.
UN LLOC PER VIURE: En Bas.

...........................................
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...De jove formava
part de la comissió
de la Festa Major.
Vam fer venir
orquestres i
cantants molt
bons...

15

Viatge al País Basc

El grup davant l’ajuntament de Zigoitia, amb les banderes d’Europa, Euskadi i Estelada

E
...Era la meva
segona sortida
amb vosaltres i no
coneixia gairebé a
ningú...
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...plaça del
Castillo, veiem al
fons la plaça de
braus, passem per
la famosa Calle
Estafeta,
recordem el pas
de Hemingway...
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l cap de setmana passat del 9 al 12 d’octubre, el GECA va organitzar, com cada any, la
sortida cultural i de muntanya que s’escau
en el pont o bé del Pilar o bé de la Puríssima.
Era la meva segona sortida amb vosaltres i
no coneixia gairebé a ningú. Quatre de mal
comptats i prou. La veritat és que no les
tenia totes, però el meu afany de conèixer
gent guapa i indrets aparcats en un parèntesi de la meva vida va poder més que la vergonya.
una maleta de dimensions de cabina d’avió
i una motxilla econòmica per a sortir del pas
varen ser el meu equipatge d’aquests quatre dies.
La cita era ben clara. Sortida a les 6 del matí
del Consum. Tots ho teníem clar. Tots,
excepte el xofer. Comencem bé!
Sense gaires més incidents iniciem el viatge
direcció Pamplona. Silenci i emoció continguda per part de tots. Després d’una colla
d’intents, ens aturem a esmorzar en una
zona de l’autopista adequada per a viatgers.
Hem d’arribar puntuals a Pamplona. Tenim
el dinar reservat i no ens podem entretenir,
a més a la tarda tindrem un guia que ens
passejarà i explicarà aspectes històrics i
anecdòtics de la ciutat.
Mare meva quin dinar! I ara hem de sortir a
caminar? Pebrots del piquillo farcits, xistorra, amanida... i un txuleton per a rematar.
Es confirma amb escreix que per aquestes
terres es menja molt i bé. A les quatre fem
via cap a l’estació d’autobusos on ens
espera el guia. La seva intervenció es podria

resumir en un “Sin prisa, pero sin pausa”.
Arriba i ens reparteix uns auriculars perquè
el puguem sentir bé, i, ja sense quasi saber
com funcionen, comença el recorregut. Passem pel monument a los fueros, la plaça del
Castillo, veiem al fons la plaça de braus,
passem per la famosa Calle Estafeta, recordem el pas de Hemingway i arribem a la
plaça de l'Ajuntament. Ara només ens falta
el “chupinazo”! Arribem de nou a l’estació
de busos, retornem els auriculars i anem a
agafar el nostre autocar que ens durà directes a l’hotel de Vitòria. (Hotel AC General
Alava).

Caminant per la bonica fageda amb tonalitats de tardor.

...Tenim l’Aizkorri
a davant,
esperant-nos. La
boira ha guanyat i
ens fa la guitza,
tot i això, les fotos
que hem fet
al cim no es fan
esperar...

Arribem tard. Ja és fosc i se’ns nota cansament. Repartiment d’habitacions i, sense
perdre temps, a sopar. Tenim els sopars
concertats en un restaurant al costat de
l’hotel. Restaurante Mesa. Sopem. Gens ni
mica lleuger. Aquesta nit i les següents el
nostre aparell digestiu treballarà de valent.
(Carai aquests bascos!).
Tot i que és força tard, encara hi ha un
moment per a jugar a cartes i fer unes gotes.
Els assenyats anem a dormir. Hem d’estar
en forma per demà. Demà serà el dia “D”.
Diumenge 10 d’octubre
Els que farem muntanya tenim ordres d’estar a punt per sortir a les set del matí. Els
que aniran a La Guardia ens acompanyaran
fins a Araia, que és on baixarem nosaltres.
A Araia, sortirem des d’on hi ha una vella
fàbrica abandonada. Allà ja hi ha en Jon
López De Santiago, en Joserra García i tres
companys més que formen part del Club de
Muntanya de la Vall de Zigoitia i que ens
faran de guies. El dia és un xic cluc, però
tenim l’esperança que a poc a poc s’aixe-
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...en Jon López De
Santiago, en
Joserra García i
tres companys
més que formen
part del Club de
Muntanya de la
Vall de Zigoitia i
que ens faran
de guies.

carà. Ens queden hores i camí per fer, bé
serà molt... Agafem una pista forestal que té
una bona col·lecció de roures centenaris al
seu costat. Anem pujant. El camí és agradable. Ens trobem amb una fageda que ja
comença a despuntar en tonalitats ocres.
Ens acompanyarà durant bona part de la jornada. Passem per la font de Gaztanpodai i
un xic més amunt veiem el refugi d’Azkosaroi. El dia no es lleva. És grisós i humit. un
xic trist. Arribem a una clariana on hi ha un
refugi de pastors i continuem direcció a trobar la Via Romana. Es conserva en bon
estat. La veritat és que acotxada com està
dels fajos, fa patxoca. En aquesta zona aprofitem per fer un mos i uns quants ens arribem fins a l’ermita de San Adrián. Paga la
pena. Es tracta d’una petita ermita situada
dins d’una cova i amb vistes al parc natural
d’Aralar.
Retornem on està el grup i enfilem ja cap al
destí que ens havíem fixat: l’Aizkorri. La
pujada es torna seriosa i les cames comencen a notar que fa estona que caminem. El sol
intenta treure el nas tímidament i això ens
anima. Encara tindrem sort i allà dalt podrem
gaudir d’unes magnífiques vistes. El terreny
càrstic que hem anat fent queda despullat de
fajos. Ara només és la roca i amb ella un xic
de prat alpí. Tenim l’Aizkorri a davant, esperant-nos. La boira ha guanyat i ens fa la
guitza, tot i això, les fotos que hem fet al cim
no es fan esperar. Estem contents. A dalt de
l’Aizkorri hi ha un refugi i una petita ermita.
Dinem del pícnic que ens han preparat a
l’hotel. Tot, boníssim. Hi ha gana.
No podem encantar-nos gaire per baixar. Hi
ha un petit grup que ens espera en els prats
d’urbia.
El descens és accentuat. Per prat alpí i roca
calcària. Tothora veiem els prats on ens
dirigim. El dia, o ja es pot dir la tarda, s’aixeca i el sol ens regala els colors intensos
corresponents a aquesta època de l’any.
una vegada tot junts continuem el descens,
més suau, cap a Aránzazu.
Arribem al Santuari de Nuestra Señora de
Aránzazu que són les set del vespre. Els
companys que han anat a La Guardia ens
estan esperant junt amb l’autocar. Visitem
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...Anem al nucli
més emblemàtic,
que és Manurga.
Envoltat de verdor
i farcit d’història i
cultura...

Entrada al Santuari d’Arantzazu.

el Santuari en una esgarrapada i marxem
cap a Vitòria. Arribarem tard. una dutxa i
cap a sopar. Cansats i tips anem a dormir.
Demà farem d'ambaixadors. Hem d’estar
ben guapos/es.
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...Arribem a un
roure declarat
“árbol singular” el
1977. El 2019 es va
mesurar la seva
circumferència en
20 m i 20 cm.
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Dilluns 11 d’octubre
Després d’un bon esmorzar pugem a l’autocar que ens durà cap a Zigoitia.
Zigoitia és un municipi format per setze
nuclis: Okoizta, Apodaka, Berrikano, Buruaga, Eribe, Etxebarri-Ibiña, Etxaguen, Gopegi, Larrinoa, Letona, Manurga, Mendarozketa, Murua, Olano, Ondategi, Zaitegi i
Zestafe. En total, segons la Viquipèdia hi
havia 1.753 habitants el 2018.
Allà hem quedat amb l’alcalde, Sr. Javier
Gorbeña, que ens dona oficialment la benvinguda i ens deixa uns guies locals immillorables: en Francesc Riera, com a guia de
Manurga, i per a la part d’Abadalaueta, hi ha

l’Esteban Etxebarria, en Fernando García de
Cortázar, en Félix Placer i en Manolo Sáez de
Castillo.
Anem al nucli més emblemàtic, que és
Manurga. Envoltat de verdor i farcit d’història i cultura. Quedem captivats per l’arquitectura del poble. Pocs edificis, però tots
ells carregats d’història. La Torre d’Elexalde,
que va acollir inquisidors com l'arcediano de
Cadis, –arcediano era un ofici religiós estil
«secretari» del bisbe–, encara conserva tota
la seva estructura. A prop hi ha el Palau dels
Hurtado i la casa-palau Verástegui que s’alça
com una petita fortalesa amb un escut impactant en un lateral. Cal destacar que un dels
avantpassats, Prudencio Maria Verástegui,
va ser un dels propulsors del cultiu de la
patata. A pocs metres d’aquest palauet, trobem l'església de San Martín amb el seu
campanar octogonal.
Després de Manurga, ens dirigim en autocar
a Olano, on visitem l’església de San Bartolomé. L’església guarda un petit tresor, es
tracta d’un retaule policromat datat de principis del segle XVI.
A Ondategui, l'autocar ens deixa allunyats
del nucli, així podrem fer una petita caminada, i com és la cosa que, com aquell qui
no vol, en Menguis es troba amb un lletissó
i un ase. La combinació és perfecta. L’ocasió val una foto.
Arribem a un roure declarat “árbol singular”
el 1977. El 2019 es va mesurar la seva circumferència en 20 m i 20 cm. És excepcionalment bonic i més en aquesta època que
la tardor gosa pintar-ne les fulles i el terra
estava “emmoquetat” amb unes flors liles
emergents directament del terra. Diria que
era safrà bord.
Ha estat un matí molt intens i amb molt
bona companyia. Ara, toca anar a dinar.
Anem al restaurant Artzegi. Té bona ano-

Ermita a l’interior del túnel de San Adrián.

...La tornada se'ns
fa llarga. Estem
cansats i volem
arribar com més
aviat millor...

Dimarts 12 d’octubre
Esmorzem sense pressa. Fem el Check out i
a les onze ja tenim l’autocar a davant de
l’hotel. Toca tornar. Abans, però, aprofitarem que passem per La Rioja per anar a visitar les Bodegas Vivanco, situades en el
poble de Briones.

Aquestes Bodegas tenen el celler subterrani per tal d’aprofitar al màxim la vinya i
minimitzar l’impacte ambiental. El fet de
tenir el celler subterrani els ha permès afavorir unes condicions de temperatura i d’humitat equilibrades i d’una manera natural
tot l’any, imprescindibles per a la bona conservació del vi. En acabar la visita guiada,
fem un petit tast de vins i tot seguit ens dirigim cap a la botiga, lloc de pas obligatori
per sortir. Se'ns fa tard. És hora de dinar.
Dinem en el restaurant que té la mateixa
Bodega Vivanco. Per a no perdre el costum
d'aquests dies, el menjar és excepcional.
Després de dinar i ja ben entrada la tarda,
pugem a l'autocar per a fer l'últim tram del
viatge: anar a casa. La tornada se'ns fa
llarga. Estem cansats i volem arribar com
més aviat millor mentre arrosseguem la
recança d’aquests dies i d’aquests llocs viscuts.
...I mentre fem via ja hi ha qui mira quan
serà la sortida de l'any vinent.
Antònia Graboleda Matamala

Visita a les Bodegas Vivanco.
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...Arribem a Vitòria
a mitja tarda. Ara
sí. Ara sí que
visitarem la
capital...

menada entre els locals pel que fa a fleca,
però sorprèn que més enllà de la fleca tenen
el menjador del restaurant. No hi ha dubte
que compleix amb escreix les 3 B.
Havent dinat, aprofitem per fer una foto de
grup davant l’Ajuntament. Marxem enamorats de la zona i de la seva gent.
Arribem a Vitòria a mitja tarda. Ara sí. Ara sí
que visitarem la capital. Cadascú va al centre com i amb qui més li plau. Després d’una
bona passejadeta i de les quatre compres
pertinents, tornem a l’hotel i ens trobem
tots en el Mesa. Últim sopar. Última nit.
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Araia – Aizkorri – Santuari d’Arantzazu
Aquest l’article ha estat enviat pels nostres amics, anfitrions i guies de les muntanyes d’Àlava en Jon
i en Joserra membres de Zizkiño Mendi Taldea, club de muntanya de la vall de Zigoitia, gràcies a ells
vam descobrir llocs molt interessants i emblemàtics de les seves muntanyes així com les seves llegendes i tradicions ancestrals del poble basc.
En tot moment ens van demostrar el seu amor pel país, la cultura i l’entorn, i que tenim moltes coses
amb comú amb la gent d’Euzkadi.

A
...Tomamos el
camino [...] que
asciende hasta las
canteras de la
peña de San
Miguel y desde
allí, rodeando las
canteras,
ascendemos a la
fuente
de Iturriotz...

provechando la visita de nuestros amigos de
la Garrocha, hemos querido acercarnos a una
de las montañas más representativas y uno
de los parajes más bonitos de Euskal Herria,
disfrutando de una jornada de montaña inolvidable.
Desde Gasteiz nos hemos desplazado hasta
la localidad de Araia. Aquí comienza nuestra
ruta en lo que hoy son las ruinas de la antigua fundición de Ajuria. Este primer tramo de
subida lo realizamos acompañados de una
densa niebla que hace aún más bello el paisaje y el bosque de hayas que vamos atravesando.
Tomamos el camino (conocido como la
cuesta de las vagonetas) que asciende hasta
las canteras de la peña de San Miguel y
desde allí, rodeando las canteras, ascendemos a la fuente de Iturriotz (1050 m). Aprovechamos para hacer la primera parada y
beber agua de esta fuente, que haciendo
honor a su nombre (“Iturriotz” significa
fuente fría en euskera) nos sirve para refres-

carnos tras esta primera prolongada subida.
De aquí pronto nos presentamos en la
Majada de Azkosaroi (1.199 m). Desde este
punto existe la posibilidad de subir al monte
Aratz. Nosotros lo dejamos para otra ocasión,
ya que todavía nos resta bastante subida y
tenemos mucho camino que completar por
delante.
Desde este punto descendemos por un sendero a través del hayedo, hasta alcanzar la
calzada de San Adrián, junto a fuente de
Lizarrate. Aquí aprovechamos para comer
algo y recuperar fuerzas mientras visitamos
el Túnel de San Adrián y la ermita que se
encuentra en su interior.
Volvemos a ponernos en marcha realizando
un tramo por la antigua calzada medieval
para adentrarnos posteriormente en la zona
boscosa de la vertiente sur del Aizkorri. El
último tramo hasta llegar a la cima lo efectuamos en continua y fuerte pendiente a través de terreno kárstico.

Aizkorri (1528 m)
Aunque no es la cima más elevada, es la cumbre más popular y que da nombre a todo el
macizo. En su cumbre, a 1528 m de altitud, se
levanta la ermita del Santo Cristo y a su lado
hay un pequeño refugio libre que fue inaugurado el 8 de julio de 1934 y que ha sido
recientemente renovado.
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...Aizkorri
(1528 m).
Aunque no es la
cima más elevada,
es la cumbre más
popular y que da
nombre a todo
el macizo...
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Iturrioz, la font d’aigua fresca en eskera

Mitología: Como todas las cumbres relevantes de los Montes Vascos, en el Aizkorri tiene
una de sus moradas Mari, aunque en realidad
reside en el vecino Aketegi en una cueva en
su lado norte. Mari es la diosa principal de la
mitología vasca precristiana. Es una divinidad de carácter femenino que habita en
todas las cumbres de las principales montañas vascas.

El cim d’Aizkorri amb la bonica ermita del Santo Cristo.

...tenemos aún
más claro que hay
un montón de
cosas que unen a
nuestros dos
pueblos...

Mari és la deesa principal de la mitologia vasca
precristiana

Ya lo que queda de aquí en adelante es
todo bajada. La primera parte de esta hasta
las campas de urbia es algo más delicada,
ya que se realiza por terreno rocoso. Las
campas de urbia albergan a varios rebaños
de ovejas y caballos principalmente en la
época de verano, pero ahora todavía tenemos la oportunidad de cruzarnos con varios
de ellos. Esta zona cuenta con una fondarestaurante en la que se pueden degustar
los típicos productos tradicionales de la

zona (sidra, queso, chorizo, etc). La última
parte de descenso se realiza por una pista
agradable entre bosque hasta el santuario de
Aránzazu.
Después de disfrutar de esta estupenda jornada, tenemos aún más claro que hay un
montón de cosas que unen a nuestros dos
pueblos, Catalunya y Euskal Herria, y sin
duda una de ellas son el amor por nuestros
paisajes, montañas y cultura.
Esperamos devolveros pronto la visita y
poder disfrutar de vuestros montes y vuestra
compañía.
Jon Lopez de Santiago / Joserra García
(Zizkiño Mendi Taldea)
* Zizkiño Mendi Taldea es el Club de Montaña del
valle de Zigoitia (municipio de la provincia de
Álava situado a los pies del monte Gorbea). Fundado en 2004, durante estos últimos 17 años ha
desarrollado todo tipo de actividades relacionadas con la montaña y la naturaleza, fomentando
la participación de todos los vecinos e impulsando la cultura vasca.
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...en el Aizkorri
tiene una de sus
moradas Mari,
aunque en
realidad reside en
el vecino Aketegi
en una cueva en
su lado norte...

Tras llegar a la cima y teniendo claro que nos
lo hemos ganado tras el esfuerzo realizado,
damos buena cuenta de la comida que
hemos subido hasta aquí en nuestras mochilas. Además tenemos suerte y a ratos las
nubes se retiran y nos permiten disfrutar de
las vistas de los valles y montes cercanos.
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Passos petits però ferms

GECAmainada / GECAjovent

...el 7 de
novembre passat,
la nostra sortida
va transcórrer
entre la Tossa de
Pujolriu
i el Grau...

L’espectacular mirador del salt de la Coromina.

A
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...vam poder
comprovar de nou
el treball dels
estassadors,
perquè aquesta
tardor passada
van reconstruir-hi
la font...

22

poc a poc la secció petita del GECA torna a
caminar. La seva arrencada postpandèmia
la vam voler escenificar igual com van fer
els nostres monitors a inicis del 1988, quan
encara tots teníem cabells i cap arruga. La
secció de mainada primigènia van enfilarse, pel camí ral, fins al Grau d’Olot; a dates
actuals, el 7 de novembre passat, la nostra
sortida va transcórrer entre la Tossa de
Pujolriu i el Grau, tot pujant pel camí de la
Portallera i baixant pel camí ral. Ara fa més
de 30 anys, molts vam descobrir un nou
camí, i ara, a inicis del novembre, el GECAmainada va comprovar que encara hi ha
llocs a la Vall d’en Bas per descobrir, ja que
vam resseguir una ramificació del camí de
la Portallera, que els companys estassadors van habilitar, que ens va portar fins als
peus mateix del Salt de la Coromina.
Teníem al davant un espectacle majúscul.
Acabada la visita al salt i resseguint en
pujada de nou el camí de la Portallera, vam
poder comprovar de nou el treball dels
estassadors, perquè aquesta tardor passada van reconstruir-hi la font. Vint minuts

després, en els prats de Pujolriu, hi vam fer
l’esmorzar. Amb la panxa plena, vam agafar
direcció sud-est i en poca estona ens vam
trobar a la casa del Grau d’Olot on vam iniciar el camí de baixada passant per la font
de les marrades, el pixador dels matxos del
molí vell i acabant on havíem començat la
ruta, en el Mas Aubert.
El cap de setmana següent, amb sortida amb
la mainada, havia de ser a les esquerdes de
Rocaroja, però entre refredats, confinats i
indisposats estomacals, vam anul·lar la sortida del diumenge dia 28 de novembre.
Tanmateix, tot va canviar en l'última sortida
de l’any del GECAmainada en què, encara
que pocs components de la secció (3) però
amb unes ganes enormes de seguir fent
muntanya, ens van acompanyar a la portada
del pessebre. Dos dels quals es van conjurar per a fer-nos la seva primera crònica
d’una excursió.
La Bet i en Joel van escriure’ns això de la
portada del Pessebre 2021, on, com sempre
hem fet en el GECA, vam ajuntar les tres seccions.

...hem tocat neu i
ens hem tirat
boles i estàvem
molt animats tot
cantant cançons
nadalenques...

El grup amb el pessebre

Anem a portar el pessebre
al PLA DE SOLLS a l'Alta Garrotxa
El diumenge 12 de desembre del 2021 a les
7.15 h del matí ens hem trobat al local de
Can Tista i a les 8.15 h hem començat a
caminar per arribar al Pla de Solls.
Pel camí hem hagut de fer algunes parades
bastant ràpides per beure aigua i descansar.
Quan hem arribat al Pla de Solls, hem pogut
veure unes vistes magnífiques del Santuari
de la Mare de Déu del Mont i dels Pirineus.
Després ens hem posat a esmorzar i a fer
xerinola i, quan hem acabat, hem posat el
pessebre tió, fet per la Dolors Puigvert i hi
fem algunes fotos.
També s'han repartit galetes, gominoles
(xuxes) i una mica de cava per als grans.
Quan hem començat a baixar, alguns hem
tocat neu i ens hem tirat boles i estàvem molt
animats tot cantant cançons nadalenques.
Pel camí anàvem baixant com cabres salvatges i, de sobte, hem trobat un cotxe
estimbat i vell, suposem que feia temps
que estava allà.
Ha estat una caminada molt llarga, però ha
valgut la pena.
Elisabet de Villasante
Joel Toledo

Els autors de l’article.

Primer pla de l’original pessebre de Dolors Puigvert.

Doncs sí, una edició de portada del
pessebre distreta, amb una participació
de 51 excursionistes, amb camins
d’Alta Garrotxa amb el seu caràcter profundament marcat (pedra calcària
blanca, camins de mal trepitjar i tot
rodejat d’alzines), amb un magnífic
pessebre fet dins un tió, i tot regat amb
cava i galetes.
La secció ha retornat, amb timidesa,
això no obstant, sempre és bona la dita
que encara que siguem pocs hi hem de
ser, ja vindran temps millors, amb més
mainada, més xerinola i amb el desig
que la regularitat només sigui limitada
pel mal temps meteorològic.
Pocs però contundents són els nostres
desitjos per a aquest 2022.
GECAmainada/GECAjovent
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...Quan hem
arribat al Pla de
Solls, hem pogut
veure unes vistes
magnífiques del
Santuari de la
Mare de Déu del
Mont i dels
Pirineus.
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Ganxos vells

SECCIÓ MUNTANYA

HOMENATGE AL FERRER DE JOANETES, JOAN JUVANTENY, I A EN TONET DE LA DOU
uns dies abans de l’excursió a Santa Magdalena, a la sortida homenatge a Joan Juvanteny i en Tonet, en Menguis
va dir-me que havia de dir alguna cosa sobre ganxos vells.
Feia onze anys que el pare ens havia organitzat una excursió (per a familiars i amics) pels ganxos vells, pujar al
Puigsacalm fins a la collada de Barcons, per explicar-nos les aventures d’arreglar-los. La meva memòria recorda
molt aquell dia; els preparatius, les escenes viscudes pel pare en què ens contava que el tiet de Can Clareta portava el grup electrogen que pesava molt i la feina del ferrer de Joanetes. Crec que va ser la darrera vegada que el
pare va pujar pels ganxos.
Vaig intentar buscar, en els dietaris que el pare feia, ressenyes sobre aquell dia i no en trobava.
Després quan vaig tornar a parlar amb en Menguis em va dir: «Home, això ho van fer amb motiu de la desena
Lletissonada». Vam trobar el llibret que es va fer per a l’ocasió. I ja tinc l’escrit fet i tot.
Faustina Prat

ARRANJAMENT DEL CAMÍ
DELS GANXOS VELLS

...Amb motiu de la
X Lletissonada i
d’assolir el
Puigsacalm pel
camí més curt,...
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...Va ésser una
feina un xic
dificultosa, però
penso que val la
pena d’haver-la
viscuda...
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Amb motiu de la X Lletissonada i d’assolir el
Puigsacalm pel camí més curt, un grup de
l’entitat GECA Lletissonada i altres simpatitzants, entre ells gent de Joanetes, molt destra en aquests afers, ens vam fer càrrec de dur
a terme aquesta labor.
Hem de dir que, abans que nosaltres, altres
persones i entitats han treballat en el citat
camí. Nosaltres sabem que ho han fet el Centre Excursionista de Torelló, gent de Joanetes,
gent del Centre Excursionista d’Olot, Gent del
grup Excursionista de Manlleu, i probablement n’hi ha d’altres. Aquestes anteriors habilitacions han estat per a nosaltres un estímul
molt valuós a l’hora d’emprendre la feina de
recuperació.
El primer dia que hi vam pujar érem un parell,
i l’objectiu era preveure què ens calia fer i els
materials que necessitàvem.
En una segona jornada, ja de treball, vam
anar-hi un grup molt més nombrós. un cotxe
«tot terreny» hi va apropar tot el material i un
bon esmorzar per a tothom. El cotxe va tardar
molt a arribar i el resultat fou que de feina en
férem poca. L’esmorzar va ser ben complet i
pensem que plaent per a tots.
un altre dia, ara ja més conscienciats, hi pujàrem portant un grup electrogen, aparell molt
útil per a aquests afers; agraïm al bon amic de
Paiola el fet d’haver-nos deixat aquest instrument tan escaient.
El que havíem previst en principi, era deixar
l’electrogenerador al coll de Joanetes, al capdamunt de la canal, i connectar-hi un fil que
conduís el corrent, cingles avall, fins al lloc de
treball. Sobre el terreny, veiérem que el fil
podia quedar-se penjat enmig del cingle i la
feina s’hauria complicat molt. Així doncs,

En Tonet amb la gorra groga amb l’equip d’estassadors.

sense mandra i amb un bon delit, vam tallar
un pal ben llarg, hi lligàrem l’aparell i cap avall
falta gent. Va ser una feina un xic dificultosa,
però penso que val la pena haver-la viscuda.
un cop situats al lloc de la feina, esmorzàrem,
i tot seguit ens posàrem a treballar. Va ser un
moment per recordar quan, enmig dels
penya-segats, pel fet d’estirar el cordill que
posa en marxa el generador, ja disposàrem
d’energia per a fer funcionar tots els aparells
elèctrics. Vam fer quaranta forats de catorze
centímetres de diàmetre per deu de fondària.
Tinguérem mala sort pel fet que per allí havia
passat gent poc escrupolosa i ens havien
llençat part del material que ens feia falta. I
això no ens permeté de completar la feina.
En el moment d’escriure aquestes ratlles
hem de dir que la feina resta inacabada.
Comptem que, pujant-hi un altre dia, quedarà tot enllestit.
Tonet

Ganxos nous

CAMÍ NOU

...Tota la seva vida
va ser un
enamorat de
Joanetes, i, a part
de viure-hi, va
col·laborar amb tot
el que va poder
per fer poble.

...Procurarem que
aquest camí no es
perdi, ja ha deixat
hereus del camí...

Del pare, el ferrer, us explicaré una mica el vincle que tenia amb el Camí Nou des del primer
dia, però, abans, deixeu-me dir una mica com
era ell.
Doncs bé, el pare, el ferrer, tenia dos pilars molt
importants a la seva vida: la FAMÍLIA i el POBLE.
El primer, la FAMÍLIA, som molta colla, 21 membres, i fem molta pinya. Els diumenges mirem
de reunir-nos tots i també ens hem ajudat els
uns als altres tant com hem pogut i –després de
patir dues sotragades, com tots sabeu– hem tingut sort de fer-nos costat i així poder tirar endavant, amb el pare com a puntal.
El segon pilar és el POBLE. Tota la seva vida
va ser un enamorat de Joanetes, i, a part de
viure-hi, va col·laborar amb tot el que va
poder per fer poble. Quan arribava algú nou
al poble sempre intentava integrar-lo, però
també col·laborant amb totes les activitats
que es portaven a terme, fent el que calgués,
des de cuinar arrossades, tocant campanes,
construint fonts, o fent camins. Si li demanaven de col·laborar amb alguna cosa que es
feia a Joanetes, sempre ho feia i amb molt de
gust. El que va fer també, de la qual cosa
estava molt orgullós, és l’Estrella Gegant que
està al Cim de Santa Magdalena. us he de dir
que, el dia que el pare ens va deixar, els de la
comissió del Pessebre la van encendre en
homenatge a ell.
I ara us explicaré la seva relació amb el camí
nou.
Es veu que per aquesta canal, algú ja hi havia
pujat, però amb molta dificultat. Com que era
el camí que es veia més ràpid per arribar a
Santa Magdalena, l’any 63, el meu padrí, en
Pericus, en Joan Barris, el Padre, en Pep Ferrés

de la Carrera de Joanetes, en Pep Iglesis de
Can Lluert i el pare, que llavors tenia 25 anys,
van decidir obrir la via posant-hi ferros, per fer
el camí assequible a tothom. Hi anaven els
diumenges al matí carregats de ferros, escarpes, martells i ciment. Decidien el tram que
farien, feien els forats, i enganxaven els
ferros, no portaven gaveta, mullaven el ciment
al pla de la mà i, au! I si se’ls acabava l’aigua,
feien el ciment amb vi.
Al cap dels anys, és clar, com tots els camins,
necessitava un manteniment, tant per ferros
desenganxats, com per esllavissament de
pedres, doncs, bé, ell sempre el va anar cuidant;
no pas sol, sempre trobava voluntaris que l’ajudaven. Portava una motxilla que pesava com
un mort!, plena de ferros, martells, trepants…,
i també el que feia, per no haver de portar cada
vegada tant de pes, era amagar els ferros que
li sobraven, algun martell i alguna escarpa, i deixar-ho a prop del camí.
una vegada que volia fer-hi una reparació més
a fons i afegir un passant, com que necessitava
molts ferros, s’hi va acostar amb el tractor, des
de Mas Poc i riu-te’n d’Indiana Jones, va fer
pujar el tractor fins al lloc més inesperat.
La qüestió és que el va cuidar fins que va poder,
a més li agradava molt que la gent el conegués,
no era com ara, que tots els camins estan marcats o es poden trobar amb el mòbil. Abans era
més complicat. Diverses vegades, s’havien aturat excursionistes a casa per demanar-li el camí,
i, si ho tenia mig bé, ho deixava tot i els deia:
“Ja us acompanyo”.
Procurarem que aquest camí no es perdi, ja ha
deixat hereus del camí, que es comprometen a
mantenir-lo.
Assumpció Juvanteny Rovira
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En Joan Juvanteny en dues imatges als ganxos al mateix lloc, mentre es construïen i l’altre més actual.
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Fitxes de les sortides del quart trimestre del 2021
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ARAIA – AIZKORRI - SANTUARI D’ARANTZAZU

COLL DE BORDORIOL - MATAGALLS - VILADRAU

10 d’octubre de 2021 – 30 participants
Vocal: Jon
Horari efectiu: 7,02 h – Horari total: 8,55 h
Itinerari: Araia, Collado de Aratz, Paso de Sant
Adrian, Ermita de Sant Adrian, Camino Vía de
Bayona, Camino Vasco del Interior, Portua Zarra,
Ermita Santo Cristo, Cima Aizkorri, Arbelarko-txabolak, Campas de urbia, Ermita de urbia, Fuentefría, Santuari de Nostra Senyora dArantzazu i
Arantzazu.
Altura màx: 1.550 m – Altura mín: 652 m
Desnivell aprox: 1.295 m.
Quilòmetres: 19,870 – Mitjana: 2,8 km/h
Temps: bon temps

24 d’octubre de 2021 – 23 participants
Vocal: Joan i Quim
Horari efectiu: 5,03 h – Horari total: 6,27 h
Itinerari: Coll de Bordoriol, corral de la Vila, font del
Llop, font dels Mosquits, coll Pregón, collet de l'Home
Mort, Matagalls, font dels Cims, font de Matagalls,
coll de la Font, pla dels Ginebres, coll Saprunera, Sant
Miquel dels Barretons, Sant Segimon, oratori Sant
Camil de Lelis, font de l'Or, ermita de l'Erola, font de
can Bosc, mas els Molins i Viladrau.
Altura màx: 1.699 m – Altura mín: 765 m
Desnivell aprox: 733 m.
Quilòmetres: 15,010 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: bon temps

SANTA MAGDALENA DEL MONT

MONTSERRAT (MONTGRÒS)

7 de novembre de 2021 – 45 participants
Vocal: Joan Vilalta

21 de novembre de 2021 – 37 participants
Vocal: Daniel Padilla

Horari efectiu: 3,25 h – Horari total: 5,50 h

Horari efectiu: 4,35 h – Horari total: 6,45 h

Itinerari: Sant Romà de Joanetes, can Puig, can
Romà, font de can Romà, can Poc (r), can Guilla (r),
el Bolet, els Ganxos Nous, Santa Magdalena del
Mont, refugi Emili Triadú, estrella de Santa Magdalena, els Ganxos Vells, bassa de Can Guilla, puig
del Soi, Can Lluert i Joanetes.
Altura màx: 1.312 m – Altura mín: 554 m
Desnivell aprox: 852 m.
Quilòmetres: 8,960 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

Itinerari: Àrea de Picnic plaça de Catalunya, coll de
Port, coll de Miracle, bauma de les Pruneres, coll
de les Comes, coll de Montgròs, cim de Montgròs,
coll de l'Ajaguda, el Llibre, camí dels Francesos,
canal de Migdia i Collbató.
Altura màx: 1.134 m – Altura mín: 375 m
Desnivell aprox: 710 m.
Quilòmetres: 10,710 – Mitjana: 2,4 km/h
Temps: bon temps

SANT NICOLAU (FONTANILS)

PESSEBRE AL PLA DE SOLLS (EL MONT)

6 de desembre de 2021 - 84 participants
Vocal: Maria Nierga
Horari efectiu: 3,30 h – Horari total: 4,57 h
Itinerari: Joanetes, Sant Romà, Mas Poc, el
Roure, serrat de Fontanils, casa de Fontanils (r),
Abeuradors, castell de Puigpardines (r), Masia
Toralles, Església de Santa Maria de Puigpardines, Mas Llopart, el Rourell, la Serra, la Masó, Cal
Prim i Joanetes.
Altura màx: 955 m – Altura mín: 580 m
Desnivell aprox: 545 m
Quilòmetres: 10,840 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

12 de desembre de 2021 – 51 participants
Vocal: Joan i Josep
Horari efectiu: 3,53 h – Horari total: 5,49 h
Itinerari: Can Trias, Bassa de can Trias, pedró de
Sant Jaume, pla de Solls, pas del Llop, la Roca Llisa,
el Camí dels Rasos, Era de la Palla i Can Trias.
Altura màx: 967 m – Altura mín: 420 m
Desnivell aprox: 630 m.
Quilòmetres: 9,801 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: bon temps
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Socials
SORTIDES I ACTIVITATS PREVISTES SUBJECTES AL FET
QUE NO ES PRODUEIXIN NOVES RESTRICCIONS DERIVADES DE LA COVID-19

NECROLÒGIQUES
MARIA VILARRASA MASÓ
Aquest 24 de novembre passat ens ha deixat a l’edat de 90 anys.
La Maria de ca la Seta, com era coneguda al poble d’en Bas, fou una dona molt valenta
i una treballadora infatigable, avui en diríem una emprenedora, sempre molt discreta
i preocupada pels altres.
La Maria va ser el motor, l’ànima i el combustible de l’empresa ESTEVE RIERA que
durant la major part de la segona meitat del segle XX, va donar feina a moltes famílies del poble i dels pobles veïns.
Al GECA la recordarem pel seu suport a la nostra entitat, des del moment en què vam
començar a caminar, sempre vam tenir el seu suport i ajuda per tal de poder organitzar els esdeveniments
encarats a la societat en general.
La Maria va ser protagonista en aquesta revista, concretament en el número 84, ella va ser protagonista
de l’apartat, EL PERSONATGE i se li va dedicar la portada.
Descansi en pau la Maria de ca la Seta, una molt bona persona.

JOSEP SUCARRAT GONZÀLEZ
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L’1 de desembre passat va morir en Josep. Aquest home afable de les terres de ponent,
va venir fa uns anys al nostre poble i va connectar ràpidament amb la societat local,
sobretot amb el GECA, en Josep, que ja estava relacionat amb el món excursionista a
través dels companys del C E Olot, va trobar en nosaltres una nova família on desenvolupar les seves habilitats per ajudar als altres. Al GECA participava de totes les activitats on es necessités un cop de mà, però apart, també organitzava caminades per a
recollir ajudes per l’Oncolliga i continuava col·laborant amb activitats socials del CEO.
En Josep ja era un Lletissó més i el trobarem molt a faltar. Descansa en pau.
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Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Sortides socials

muntanya
gener
Dia 16: SORTIDA A LA NEU – (COSTABONA)
HORA DE SORTIDA:
7.00 h del local social del GECA
7:15 h de l’aparcament del Consum
Vocal: Bartomeu Planagumà
Telèfons: 677 318 530 i 606 651 591
Cal portar piolet i grampons (ja posats a mida)

j

Dies 30: PUIG DE BOAC, PUIG CURULL
i PIC DE L’ÀLIGA.
ITINERARI: Font de Boulella, coll de la Coma del Coll,
coll Saplana, creu de Salgeda, puig de Boac, puig de
Curull, pic de l’Àliga
DuRADA: 4 hores
HORA DE SORTIDA: 07.15 h del local del Geca.
VOCAL: Maria Nierga
Telèfon: 630 426 791

DuRADA: 4 hores
HORA DE SORTIDA:
6.45 h del carrer Ample d’en Bas
7.00 h de l’aparcament del Consum
VOCAL: Anna Canal i vocals del GECA.
Telèfons: 665 593 934 i 606 651 591
Sortida amb autocar, cal apuntar-se. Dinar de restaurant o de motxilla, en funció del COVID-19.

abril
Dia 15: PUIG NEULÓS (Alt Empordà)
ITINERARI: Castell de Recasens, coll Forcat, pou
de neu, puig Neulós, refugi del forn de calç, castell de Recasens
DuRADA: 4.30 hores
HORA DE SORTIDA:
6.45 h del local social del GECA
7.00 h de l’aparcament del Consum
VOCALS: Pere Julià i Josep Puigvert
Telèfons 629 557 285 i 637 153 321
Dinar de restaurant o de motxilla, en funció de
la COVID-19. Sortida amb cotxes particulars. Cal
apuntar-se.
Dia 24: EMBARDISSADA – CEO Olot

febrer
Dia 13: PUIG DE LA CALMA (Alta Garrotxa)
ITINERARI: Monteia, Sant Miquel de Monteia, oratori
de Sant Jordi, pujant de la guilla, puig de la Calma,
coll de Jou, Monteia
DuRADA: 3.30 hores
HORA DE SORTIDA:
7.15 h del local social del GECA
7.30 h de l’aparcament del Consum
VOCALS: Antonia Grabuleda i Gemma Macias.
Telèfons: 636 924 870 i 677 642 509.
Dia 27: VOLCÀ DE LA BANYA DEL BOC
(Vall de Llémena)
ITINERARI: Llorà, cova Baratuna, muntanya de
Velers, castell d’en Carrerica, volcà de la Banya del
Boc, Llorà
DuRADA: 4.30 hores
HORA DE SORTIDA: 7.15 h del local social del GECA
VOCAL: Esteve Canal
Telèfon : 606 651 591

març
Dia 13: PUIG DE L’ENCLUSA (Osona)
ITINERARI: Taradell, el Pujol, Sant Quirze de Subiradells, les cuines d’en Rocaguinarda, l’Enclusa,
castell de Taradell, pinedes de Gasala, can Talaia,
Taradell.
DuRADA: 4 hores
HORA DE SORTIDA: 7.00 h del local social del GECA
VOCAL: Joan Culí
Telèfons : 648 653 247 i 606 651 591
Dia 27: SORTIDA A LA COSTA (sector de Roses)
ITINERARI: Mas Oliva, puig d’en Massot, coll dels
Sínols, puig Cabrit, puig de l’Àliga, puig de la Sardina,
puig Alt, puig Rodò, la tomba del General, puig de
Malaterra, riera de la vila i Mas Oliva

jovent
gener
Dia 9: MONOGRÀFIC A LA NEU – ESQUÍ DE MUNTANYA A VALLTER
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 h del matí.
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent

febrer
Dies 12 i 13: CAP DE SETMANA D’ESQUÍ ALPÍ
ACTIVITAT: Esquí alpí
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació
HORARI: dissabte 7.30 h del matí
ARRIBADA: diumenge 21.00 h del vespre
VOCALS: Monitors GECAjovent

març
Dia 13: XENACS, FAGEDA D’EN JORDÀ I ESCALADA
A CAN BOMBO
ITINERARI: Sant Esteve d’en Bas, torre de Murrià,
Xenacs, Puigrodó, baixant d’en Camps, Sant Martí
del Corb, la Fageda i Parc Nou.
Al Parc nou hi dinarem i a la tarda ens anirem a Can
Bombo a fer escalada.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h i mitja
VOCALS: Monitors GECAjovent.

abril
Dia 13: XVIa FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir.
SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
A les 2 del migdia, se celebrarà el dinar de festa en
el local Annex del Pavelló. En aquest dinar, hi
podrà assistir la família al complet. Acabat el dinar
es repartiran els obsequis de la constància i es farà
la presentació del DVD de les marxes del 2019/20.
Finalment s’entregarà una còpia a cadascun dels
assistents.

gener
Dia 30: COVA DEL BISBE, HERMITONS
I DE LES MONGES
ITINERARI: Sadernes, cova del Bisbe, plans de
Lliure, cova dels Hermitons, coll Roig, cova de
les Monges.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Sergi Plana, Ester Mulí, Laia Amat

febrer
Dia 27: BUSCANT LA NEU A VALLTER
ITINERARI: Vallter 2000, pla de la Portella,
camp Magre Petit, portella de Morens, portella de Mentet, clot de la Portella, pla de la Portella, Vallter 2000
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 7.30 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Xevi Juanola, Joan Rubió, Marta Bonamaison

març
Dia 27: CABRERA
ITINERARI: Sant Pere de Falgars, Creu Llobí,
puig de les Cabres, molí de la Faja, Osca de
Cabrera, santuari de Cabrera, les Escales,
Casanova dels Racons, pas dels Tossuts, Plana
de l’Empriu, l’Isla, Sant Pere de Falgars.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (Part del darrere)
HORARI: 8.00 h del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h
VOCALS: Juan Rubió, Pere Terradas, Andrea
Gonzalez.

abril
Dia 13: XVIa FESTA DE LA MAINADA I DEL
JOVENT (Vegeu jovent)
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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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Can Llonga
Queviures i embotits de la Vall
Formatges • Vins i caves • Servei de cafeteria

Horari feiners 8,30h a 14 h - 16 h a 19,30 h
Horari festius 8,30 h a 14 h
Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Plaça Major, 2, baixos
Tel. 872 204 072
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS

Daniel Guijo Caparrós

electricitat • aigua • calefacció

Ctra. Santa Coloma,18, bloc A-BA
17176 Sant Esteve dʼen 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

972 690 338 - Antiga ctra. de Vic, 38 - Hostalets d’en Bas
restaurantcanllonga@gmail.com
@restaurantcanllong

PuIGSACALM 152

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 152

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

PuIGSACALM 152

Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com

35

