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Torna amb més forá del Bas Mountain Festival

Amb el suport de:

La nova secció el GECAventura’t

Socis, sòcies, en aquest «Pòrtic» us revelaré la informació que em vaig guardar a l’últim número i que us deia
“se n’està gestant una de grossa... en sortirà tant poder
que pot fer canviar el GECA de cap a peus” i, per altra
banda, vull dir-vos que aviat finalitzo el meu mandat de
presidència. Ara que ja tinc tota la vostra atenció, de
seguida, m’explico...
Aquest segon trimestre de l’any és un trimestre de tràfec, de trafa o com el nostre historiador preferit ens va
revelar, en el 2n Bas Mountain Festival, de tarafa, i és
bastant això, ja que aquests tres mesos que se’ns presenten s’assimilen al moviment que hi havia entre els
segles XVIII - XIX a la zona compresa entre coll d’Úria i
el camí Ral, un brogit, una bogeria, un anar i venir sense
repòs; al GECA, aquest trimestre, és quan posem tota
la carn a la graella i la girem i la remenem i ens ho
mirem i remirem i al final la recompensa és més que
satisfactòria.
Tot seguint, amb la missió de portar d’excursió a mainada, jovent i adults, aquest trimestre hi hem d’afegir el
3r Bas Mountain Festival, programat pel dissabte 30
d’abril; la XLII Lletissonada, per l’1 de maig, i en què
aquesta edició ja serà del format prepandèmia, excursió
d’un dia amb una magnífica ruta, avituallaments generosos i voluntaris entregats; i l’últim cap de setmana de
maig, l’ocuparà la Cames de Ferro en què recuperarà
totes les curses excepte les dels més petits, la Cames de
Filferro.
Se’ns presenta un inici de trimestre amb feina desbordant, on els voluntaris tenen el tot a dir, tot i això, la
Covid, que ens ha tingut retinguts dos anys sencers, ha
fet molt mal al moviment social, personalment creia que
un cop la pandèmia fos passada, i ara ja gairebé ho
podem dir, que el col·lectiu social i de voluntariat s’abocaria en massa a les activitats, però alguna cosa s’ha
perdut, la gent continua en recolliment, apàtica i sense
gaires ganes de comprometre’s. Potser sí que fins ara no
planejàvem i anàvem al dia a dia, però això s’acaba i hem
de sortir del cau!
Des del GECA, afortunadament, podem dir que el tema
econòmic, en aquests dos anys de frenada, ens ha afectat poc, com que no hem pogut fer activitats per al gran
públic, els ingressos no han estat presents, però tampoc
les seves despeses. És clar que hem tingut pèrdues amb
les despeses generals per mantenir l’estructura del Grup,
ja que hem hagut de pagar federació, assegurances,
hostings, web... no obstant això, gràcies al petit coixí que
teníem i l’aportació del soci, ens n’hem anat sortint, però
el que realment ens ha afectat, per no dir destrossat, ha
estat en tota la massa social, tant en participants, com en
voluntaris, com en monitoratge, com en junta. Mainades
i joves costa que participin en les sortides, de les últimes
quatre només n’hem pogut fer una i, ara com ara, la primera opció ja no és el GECA, els voluntaris cada cop són
menys voluntaris, i a junta costa tenir un grup nombrós i
compromès per a tirar propostes endavant. Ep!, això no
vol pas dir que anem cap al fons de l’abisme, ni de bon

AIXÒ NO S’ACABA!

tros, continuem treballant per a fer-les grosses i grans,
però toca un temps de reflexió, parar un moment, visualitzar on estem i detectar cap a on hem de tirar.
I ja mirant cap al costat de l’optimisme, un fet molt
il·lusionant i engrescador, i aquest és el que tenia guardat des del trimestre passat. S’en començarà a gestar
una de molt grossa, i és que el GECA comptarà amb una
nova secció, una secció per a joves amb edat de +18 anys
i que amb el nom que han triat, GECAventura’t, ja tenim
una primera pista cap a on aniran les coses. Al GECA ens
faltava aquest pas, ens faltava poder aconseguir que la
massa esportiva no ens abandonés als 14 anys i que fins
a la secció de muntanya no hi hagués cap més Grup o
secció que acollís i donés suport als joves que han de ser
el nostre relleu. Tal com vaig dir a l’últim número, estem
immersos en la revolució 4.0 i aquest n’és un pas, l’altre ja és una realitat complerta, i són en forma d’e-mail
que us hem anat enviant a on anireu descobrint totes les
novetats, els esdeveniments i les activitats que anem
preparant, i vull recordar-vos que aquesta eina no només
és creada de nosaltres cap al soci, sinó que també hauria de ser de retorn, del soci cap a nosaltres.
I acabo i, tal com us he dit a l’inici, durant aquest trimestre finalitzarà el meu mandat que s’ha allargat en el
temps gairebé onze anys i ara us demano que em deixeu reposar i us ho vull explicar manegant una frase cèlebre del nostre estimat Guardiola i m’ha sortit això...
“quan tens més feina a motivar els teus companys, que
exercir com a president és quan saps que ha arribat el
moment de fer un pas al costat”. En aquests deu anys
llargs de presidència hi he patit, m’hi he emocionat, hi
he plorat, m’hi he emprenyat, però sobretot hi he gaudit, rigut, esbargit i gaudit moltíssim. Amics, no marxo
del GECA, ni de bon tros, sinó que continuaré en un
segon pla, en un lloc que hi estaré molt més còmode, tanmateix treballant com sempre perquè el nostre Grup
Excursionista Cultural i Alpinista continuï sent referent
a l’excursionisme de Catalunya.
Una abraçada i ens continuem veient a les excursions i
activitats.
Sergi Plana Planagumà
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Des del Puigsacalm estant...

Imatge del pont de la Cau tal com era als anys cinquanta.

VIA VERDA i EL PONT DE LA CAU

...Des de fa un
temps,
a les nostres
muntanyes,
hi ha proliferació
d’animals
“nous”,
d’animals forans...

S’ha arranjat el camí que va d’en Bas als Hostalets pel pont de la Cau (la Calm), ara convertit en una via verda. Un gran encert per part de
l’Ajuntament, una obra ben feta i amb una
mirada actual respecte a les necessitats de
comunicació entre poblacions del municipi.
Dit això, m’agradaria fer dos suggeriments,
que des del meu modest punt de vista arrodonirien encara més aquest equipament.
El primer seria que s’allargués la via verda cap
a les Mates de Terrús i s’hi donés una sortida
cap a Sant Xemplí (Sant Simplici) i l’Aubert
(l’Albert).
El segon, que es restauressin les baranes del
pont de la Cau tal com havia sigut anys enrere.
A la foto dels anys cinquanta del segle XX, s'hi
veuen unes baranes de pedra amb una forma
de punta central molt elegant, m’agradaria
insistir que, si es fes aquesta obra, s’hauria de
tenir en compte aquest detall per respectar
l’arquitectura original.

ESPÈCIES INTRODUÏDES, ESPÈCIES
INVASORES?
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...En general, en
les dues últimes
legislatures,
hem gaudit
d’una bona feina
de l’equip
de govern...
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Al massís del Puigsacalm hi ha isards, ho heu
llegit bé, aquests animals pirinencs són aquí,
ben lluny del seu hàbitat natural, jo els he vist
i fotografiat.
Quin interès hi ha darrere d’això?
Des de fa un temps, a les nostres muntanyes,
hi ha proliferació d’animals “nous”, d’animals

forans que potser es podrien considerar espècies invasores: daines, cabirols, voltors, trencalòs i ara, fins i tot, isards. La majoria d’aquestes espècies no tenen cap depredador
natural i proliferen fins a convertir-se en vertaderes plagues.
Ningú sap com arriben a les nostres muntanyes, alguns diuen que s’introdueixen des del
Parc Natural de la Zona Volcànica, a mi em
costa de creure, jo ho veig com un desequilibri biològic i m’imagino que la gent del PNZV,
també.

SUPORT INSTITUCIONAL i FINAL DE
MANDAT
Els ajuntaments de la Vall d’en Bas i de les Preses ens han donat ple suport amb la publicació de la 3a edició del mapa excursionista, LA
VALL D’EN BAS i LES PRESES. Ambdós ajuntaments, a través dels seus alcaldes, Lluís Amat
i Pere Vila, ens van acompanyar a la presentació, a Can Trona i al Centre Cultural de les Preses. Des del GECA, agraïm el suport municipal
per aquest i la majoria d’actes que organitzem.
L’actual Ajuntament treballa molt bé l’oferta
cultural a través de les activitats que es fan a
Can Trona i això, en un municipi rural com el
nostre, és molt important.
En general, en les dues últimes legislatures,
hem gaudit d’una bona feina de l’equip de
govern encapçalat per l’alcalde Lluís Amat, dit
això, i sense ànim de tirar aigua al vi, afegiria
que després de vuit anys seria convenient que
hi hagués un relleu.
Sol passar que, quan es porten més de dues
legislatures, els equips de govern, i sobretot
l’alcalde, afluixen i es perden, arriba allò que
un es creu imprescindible i comença a dir que
li falten coses per acabar i... es perpetua a la
“cadira”, llavors, quasi sempre, s’acaba espatllant el que podia haver sigut una trajectòria
d’èxit.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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Queviures Prat
Botiga de Can Trona, Francesc Prat i Francesca Canal

...Durant més de
quaranta anys van
estar tots dos
al capdavant
d’aquest negoci,
que va arribar a
ser molt més que
una petita botiga
de comestibles...

Davant la botiga de Can Trona

qui els va posar en contacte amb nombrosos
viatjants que al llarg de molts anys van anar
passant per l’establiment.
Durant més de quaranta anys van estar tots
dos al capdavant d’aquest negoci, que va
arribar a ser molt més que una petita botiga
de comestibles, i van comptar també amb l’ajuda dels seus cinc fills: la Dolors, la Rosa, la
Maria, en Josep i en Jordi.
La Cisqueta era sempre darrere el taulell i en
Francisco es dedicava sobretot a anar a fer feines per les cases de pagès amb el seu tractor. Era un home amb un esperit molt empre-
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ituada al veïnat de can Trona, Can Dou, el nom
amb què es coneixia popularment aquest
establiment, era una d’aquelles botigues on
es podia trobar de tot.
Cal anar-ne a buscar els inicis l’any 1952,
quan en Francisco Prat i la Cisqueta Canal es
van casar i van comprar una casa al veïnat de
can Trona, on van anar a viure. En Francisco
venia d’en Bas, de la Dou, i la Cisqueta del
Mas Ferrarons de Sant Privat. La casa els la
vengué en Pep Juvanteny i també els donà la
idea de posar-hi una botiga, ja que ell, allà
mateix, ja n’hi havia tingut una. Fou també ell
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Queviures Prat

...en Francisco, va
ser el primer que
va tenir una
màquina
d’arrencar patates.
Quan anava a
cases de més a la
vora, s’hi enduia
també els fills...
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...A Can Dou, hi
venien també
espardenyes, fetes
a en Bas per en
Joan Escarrà de
can Silvestre. A
part, era també
merceria...
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nedor i amb molt bon ull per als negocis. Una
de les feines que feia era la d’anar a arrencar
i fer patates. Juntament amb dos treballadors,
en Josep de can Pipaire i Joan Prat, el seu fillol,
havien anat a pobles tan lluny com Pardines.
De fet, en Francisco, va ser el primer que va
tenir una màquina d’arrencar patates. Quan
anava a cases de més a la vora, s’hi enduia
també els fills, ja que per fer patates es necessitaven dues persones més, a part de la que
portava el tractor.
A la botiga, s’hi podien trobar tota mena de
comestibles i també uns grans sacs on es
podien comprar a granel arròs, fideus, sucre
i tota mena de llegums, que els venien en
unes paperines de paper. També hi havia carnisseria. De fet, mataven porc cada divendres
i feien diferents classes de botifarres i embotits. Els porcs els criaven ells mateixos i els
matava l’Àngel de can Carriel. A fer les botifarres, hi anaven la iaia de la Clapera, la Montserrat, i la Consol de can Boi.
A Can Dou, hi venien també espardenyes,
fetes a en Bas per en Joan Escarrà de can Silvestre. A part, era també merceria, on es
podien comprar fils, botons i tota mena d’accessoris per a la costura.
A més, hi havia pa, que els portava el flequer
de Sant Privat, i més endavant el forn Sant
Jordi, que és qui agafà la fleca de Sant Privat.

Francesca Canal amb el seu primer cotxe l’any 1965.

Francesc Prat i Francesca amb les filles i el fill, Dolors,
Rosa, Maria i Josep.

I els diumenges s’hi podien comprar tota
mena de productes de pastisseria que els portaven de can Quim d’en Bas.
Els ous que venien els portaven de cases que
tenien gallines i els bescanviaven per llegums. Més endavant també van tenir gallines
i ja venien els seus ous.
Al costat dret de la botiga hi havia un magatzem amb pinso. Una altra de les feines d’en
Francisco era anar a vendre pinso per les
cases. Entre setmana, els clients hi anaven a
fer la comanda i els dissabtes ell feia tot el
repartiment. En el mateix magatzem, hi havia
també unes grans botes de vi i altres botes
més petites de vi ranci, ratafia, anís... es venia
tot a granel allà mateix, però també feien
repartiment a domicili amb unes garrafes anomenades bots. A part també tenien sacs d’adob dels quals també en feien el repartiment.
Com que no hi havia més lloc, els guardaven
al magatzem d’en Xicu de can Taban.
El primer cotxe que va tenir en Francisco per
anar a fer el repartiment era un 4L, i més endavant ho feia amb el tractor que es va comprar.
Abans anaven a repartir amb el carro i l’euga.
El seu fill Josep també l’ajudava.
Amb els anys van ampliar la casa, i a la banda
esquerra de la botiga, hi van fer un garatge on
tenien bidons amb mescla de gasolina, on es
podien aturar cotxes i motos a omplir el seu

...Can Dou obria de
dilluns a
diumenge i sense
horaris. No
tancava ni un sol
dia de l’any.

...en aquesta
petita gran botiga
és on van créixer
els cinc germans;
i tots van ajudar
d’una manera o
altra a tirar
endavant...

dipòsit. La gasolina la comprava en Francisco
els dilluns quan anava a mercat i llavors feia
la mescla. El que havien de tenir en compte
era que el garatge no tancava bé i sempre hi
havia algú que s’hi ficava quan ells no hi eren
i aprofitava per posar gasolina al seu vehicle.
Alguna vegada n’havien enxampat algun. La
tàctica que tenien era posar l’ansat d’una
manera que, si hi havia un petit moviment, es
veia.
Can Dou obria de dilluns a diumenge i sense
horaris. No tancava ni un sol dia de l’any. A la
mateixa planta baixa de la botiga hi havia la
cuina, que era on la família feia vida, per tant,
qualsevol hora era bona per sortir a atendre
els clients. Fins i tot durant tot un any sencer
van tenir a dinar els paletes que arreglaven la
casa de can Carriel.

Laia Martí

Agraïments: família Prat Canal
D’esquerra a dreta: Josep Prat, Dolors Prat, Francesca Canal, Francesc Prat, Rosa Prat, Maria Prat i Jordi Prat.
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Francesc Prat i el seu fill Josep amb el tractor amb la
màquina d’arrancar patates.

Hi havia també una petita barra on es podia
anar a fer el vermut o un got de vi. Era, de fet,
un punt de trobada d’unes quantes persones
que hi paraven sovint: mossèn Pere de Joanetes, en Pitu Juvanteny, els guàrdies civils
d’en Bas, el secretari de Joanetes Josep Barris,
en Milio dels Martins...
S’hi paraven també personatges curiosos,
com en Maials i en Botó, dos coneguts rodamons. Solien anar-hi a emplenar la seva bota
de vi. I hi ha una anècdota per explicar d’un
d’aquests dies, quan el vi de la bota d’en
Maials se l’acabà bevent la Dolors quan
només tenia mesos.
D’anècdotes se’n podrien explicar moltíssimes més, com per exemple que en Josep va
néixer just després que la Cisqueta acabés de
descarregar uns quants sacs d’un camió.
I després de cada un dels cinc naixements que
hi hagueren a can Dou, la Cisqueta tornava a
ser a darrere el taulell al cap de dies. Allà, en
aquesta petita gran botiga és on van créixer
els cinc germans; i tots van ajudar d’una
manera o altra a tirar endavant el negoci iniciat pels seus pares. De mica en mica, però,
cada un va anar trobant el seu camí i, finalment, l’any 1995, quan la Cisqueta es va jubilar, la botiga de Queviures Prat va tancar.
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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 (II)
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.

E
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...Torras apunta
tota mena de
detalls que
observa pel camí i
sobretot apunta
tots els noms de
les masies que va
trobant, masies,
avui moltes d’elles
abandonades...
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n aquesta segona entrega d’aquest itinerari dividit en dues parts, hi llegirem
sobretot la part excursionista que des del
coll d’en Bas va a Santa Pau passant per
la vall de Sant Iscle.
És un itinerari que avui pràcticament el
podríem seguir del tot tal com el va seguir
CA Torras fa cent deu anys. No és fàcil que
això passi, ja que en molts indrets del
territori en els últims cinquanta anys hi ha
hagut molts canvis que han transformat la
fesomia del paisatge, sovint, noves carreteres, construccions, raons humanes, llegiu-hi tancaments o prohibicions, fan
impossible de seguir els vells itineraris.
Hi llegirem també la fascinació pel terreny
volcànic que enlluerna l’autor, pensem
que en aquella època encara no estava

molt divulgat el vulcanisme de la nostra
comarca, però Torras en parla amb precisió
i un coneixement quasi científic per l’època.
Suposem que es devia documentar a través
d’alguna persona amb coneixements acadèmics sobre geologia d’aquell moment.
Igualment, crida l’atenció la seva afirmació
que el riu Ser, que ell anomena com Cer,
neix a la Font Pobra.
Com no podia ser d’una altra manera, Torras
apunta tota mena de detalls que observa pel
camí i sobretot apunta tots els noms de les
masies que va trobant, masies, avui moltes
d’elles abandonades i imaginem que en
aquells moments plenes de vida i activitat.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Façana, el porxo i el campanar de l'església romànica de Sant Iscle de Colltort - 1918, V. Fagnoli

De Sant Esteve d’en Bas a Santa Pau, per Sant Iscle y Font Pobra (II)

55 m. Les Cabanyes, pintoresca casa de pagès,
entre’l camí y’l riveral.
Enforch de dugues torrenteres. S’atravessa la primera, que baixa de l’espatller de la serra de Marbulenys, cims del Greny, penya d’en Vidal, puig
Rodon y la collada dels Sayols, y’s puja entre
bosch espès per l’aresta de serra que separa abdugues torrenteres, dominant-se la segona vall, molt
amagada y pintoresca, y per ont va corrent y saltironant son petit y joguinós curs d’aigua mig
amagat entre l’atapahiment de l’arbreda. El
corriol es perdedor, gairebé esborrat entre l’espessor del bosch. La pujada es bastant forta, si bé
ombrejada per l’arbreda, lo que la fa menys
penosa.
1 h. 20. Se gira l’aresta de la serra, dominant-se
l’altra clotarada, que presenta en el cayent oposat
l’aspre esquenall de les rectes y rocoses pendents.
1 h. 30. Collet del Sayol, 750 metres d’alt.
El camí torç dret a les vessants de la més ampla
vall de Sant Iscle.
1 h. 55. Campassol, casa de pagès, junt al camí.
Aquest baixa seguidament.
2 h. S’atravessa’l riveral de Sant Iscle y se segueix
vall amunt per pintoresch camí vorejat d’arbres,
entre ben conreuat terrer. En la vall hi ha escampades distintes pagesies.
La vall de Sant Iscle està formada per quatre
brancals: el dels Sayols, el de Colltort, el de Fontpobra y’l de la Penosa.
2h. 5. Oratori del Prat. Padró amb una petita
capelleta en la que hi ha la Verge del Tura,
patrona de la vila d’Olot.
2h. 15. Sant Iscle de Colltort, iglesieta parroquial,
d’agradós aspecte, mig amagada entre arbres espigats y ombrosos, ab una graonadeta que porta al
petit cementiri, enclavat davant la portalada del
temple; aquest té una xica porxada a dugues vessants a son enfront; la torre-campanar, quadrada,
està coronada de marlets y l’interior té la volta
romànica a punt d’atmetlla. –680 m. d’alt.– Cons-

titueixen la parroquia unes 30 cases escampades
per la vall.
Se deixa a l’esquerra’l camí que porta a Colltort
y a la vall de La Cot (Itin. núm. 17) y’s pren a la
dreta altre viarany que s’enfila molt de ferm per
entre’l bosch, essent molt fort l’últim terç de la
costa per dessobre’l gran davassall làvich, entre’l
qual hi creix ufanosa l’arbreda.
2 h. 50. Cal Tià, 850 metres d’alt., casa situada al
caire de la boca del volcà extingit, que es conegut
ab el nom de la propia casa més bé que ab el de
Fontpobra. La configuració del cràter està molt
ben marcada, y’l gran sot o olla que forma en son
fons està ben conreuat, trobant-se’l seu terrer, que
es molt productiu, perfectament abonat per les
recremades escories. Si bé sa forma es molt arrodonida, podent-se donar còmodament la volta a
l’entorn de sos llavis, té una grossa esbotzadura
pel costat de ponent, per aont s’escorregué ab
potent impuls el riu ardent de ses laves, inondant
el fons de la vall de Sant Iscle. Té 168 metres de
diàmetre per 60 de fons, y està situat en una
collada formada pel seu mateix aplanament, entre
la vall de Sant Iscle y altra originaria de Sant
Aniol de Finestres.
(A Sant Feliu de Pallarols, vegi-s itin, núm. 45.)
Se dóna la volta al cràter per la part de mig-jorn
y de llevant y’s puja per camí obert entre terrer
molt volcanisat.
2 h. 55. Coll de Fontpobra, 875 m. d’alt., obert
entre la serra del seu nom, sota altre extingit volcà
(Itin. núm. 21) y la baga de Vernadells, arrench de
la serra de Finestres. Límit entre la comarca d’Olot y la vall d’Hostole. Domina un bell panorama
sobre’l curs del riu Cer, que s’origina al bell dessota, com també sobre la plana de Santa Pau y
dret a l’ample macís de serra de Sant Julià del
Mont, les montanyes de la Garrotxa, que sobressurten més endarrera en confós enrenou y’l
gegantesch Canigó, que s’aixeca al fons de tot,
esplèndid y majestuós.
Desde’l coll el camí va baixant arimat a la serra,
obrint-se en sa part dreta la naixent vall del riu
Cer. Se recorre un terrer volcànich molt interessant, podent-se observar en les capes de les marjades les mostres de les distintes erupcions
ocorregudes, essent possible establir son nombre,
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45 m. Coll d’en Bas, 608 m. d’alt. Desde’l coll se
segueix a l’esquerra, tot de planer, per un corriol
que serpeja per dessobre la vora dreta de la reclosa
rivera de les Cabanyes. Les vessants són recobertes de bonich boscatge.
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De Sant Esteve d’en Bas a Santa Pau (II)
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La vila de Santa Pau posa cloenda a la ruta des d’En Bas.
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sa densitat o espessor y’ls caràcters y qualitats de
les gredes o puzzolanes depositades entre bancades d’argila groguenca.
El davassall volcànich s’extén dret en avall y la
corrent basàltica acompanya’l riu Cer dret a Santa
Pau y d’allí a Sallent fins aprop del Torn. Pel fons
de la clotada hi corra’l riuet, sovint molt encaixonat entre parets basàltiques que formen pel
seguit de la constant i secular erosió originals
dibuixos, restelleres de columnes y murs de laves
descompostes.

3 h 30. El Roure, bella pagesia, a mig cayent de
serra, rodejada d’arbres.
Va baixant-se seguidament pera acostar-se al llit
del riu.

3 h. Fontpobra, 840 m. d’alt. Es la font més alta
y, per tant, la verdaderament originaria del riu Cer.
Raja abundosa y ben arreglada, sota’l el camí, entre
puzzolanes negres. L’aigua és molt fresca y bona;
a son envolt s’hi han plantat arbres, que són
encara jovençants y donen poca ombra.
El riu Cer, que té allí sa naixença, rega la vall de
Santa Pau, y, ajuntant-se-li altres afluents que l’engroixeixen, desaigua en el Fluvià, prop de Serinyà,
després d’haver passat el Saller y El Torn.
Ve citat aquest riu en documents antichs ab els
noms de Ser, Tezer, Teser y Sesario.
Davant la font, y molt propera, hi ha la casa de
Vernadells, y allí mateix comença l’espesa baga
d’aquest nom, que corre enllà per la serra de
Finestres.
El camí baixa donant revolts, dominant la vall i
fruint de bona vista de la citada serra.

3 h 50. La Roca Negra, al costat dret del camí;
cràter secundari del volcà de les Escomes, esbotzat, d’irregular estructura, obert al costat de la
montanya. Ses escories són molt interessants
pera l’aficionat y l’estudiós, pere trobar-s’hi
notable abundor de crestallisackons piroxèniques, zeolites molt clares y transparentes, de
regular tamany algunes d’elles, feldespat vidriós
de bella de bella blancos, boniques pedres de
granet encastades en les laves, grossos exemplars
de mica de ben tallades formes geomètriques,
anfibolites, basalts ab biotita, escorces d’obsidiana celular y anfibol alterat.
Darrera la Roca Negra, en el cim del puig Subià,
en la propia montanya de Les Escomes, a 640 m.
d’alt., s’obre’l cràter principal, que està recobert de
roureda a dins y a fora. Està molt arrunat y descompost.
Passada la Roca Negra, el camí acompanyant al
riu entre en l’hermosa plana de Santa Pau, ovirant’se tot seguit la pintoresca vila encastellada en
petita eminencia.

3 h 15. Collada de Bassols, a l’esquerra. Prop la
collada hi ha la casa que li dóna nom.
Va baixant-se, revoltant la vall per sota la montanya de Santa Marguerida Sa Cot, sempre per
terrers volcànichs, fruint d’hermosos paisatges de
bosch y montanya, que acompanyen el camí.

3 h 45. Collellmir, casa de pagès prop del curs de
l’aigua, entre terrer volcànich; notables grederes y
banchs basàltichs prop del riu.
El camí s’encaixona pel costat de montanya de les
Escomes, que s’aixeca a la dreta, del tot recremada, forta d’entonació i color.

4 h 15. Santa Pau. (Itinerari núm. 7.)

El personatge: la Roser Rubió
La Roser Rubió va néixer el dia de Nadal de 1924 a can Pet de
Joanetes, la casa on ha viscut sempre. Era l’única filla del matrimoni format per en Joan Rubió i la Teresa Clota. Tots dos feien
de pagesos tot i que havien estat moliners fins que l’aiguat de
l’any 1920 se’ls va endur el molí.

...Jo, amb set anys,
ja menava el
matxo amb el meu
pare per llaurar...

Expliqui’ns què recorda de la seva infància a
Joanetes.
A casa vivia amb els meus pares i la meva àvia
paterna, que es dedicaven a la feina de pagès.
El meu pare s’havia casat dues vegades més
abans de la meva mare, però en cada cas se li
havia mort la dona i el fill. Jo, amb set anys, ja
menava el matxo amb el meu pare per llaurar
i a aquesta mateixa edat ja vaig començar a fer
diferents feines a pagès.

On anava a escola?
Vaig començar a anar a col·legi a Joanetes
amb el mestre Ramon Rafeques als cinc o sis
anys. Als nou anys vaig anar a en Bas amb les
hermanes i als onze va començar la guerra i
les hermanes van haver de marxar. Llavors em
vaig quedar a casa a treballar.
Què recorda de la guerra?
Recordo que van morir persones del poble,
però a nosaltres no ens va passar res greu. A
casa, hi teníem tres comissaris republicans
per mandat del Comitè. Amb la retirada, a

moltes cases se’ls enduien els matxos, però
a nosaltres no, ja que els comissaris ens protegien. El pare no va haver de marxar enlloc
perquè teníem la mare malalta.
Poc abans d’acabar la guerra, durant la retirada, els del comitè de Sant Joan les Fonts es
van parar a casa de camí cap a casa d’un veí
de Joanetes, per anar-lo a matar. El pare els
va convèncer que no ho fessin i també va anar
a avisar el veí. L’endemà, els del comitè, s’ho
van repensar i van tornar per matar-lo, però
per sort el veí ja havia marxat, gràcies a l’avís
del pare.
Acabada la guerra, el 1939, vam comprar matxos a les Preses, però recordo que els vam
pagar amb plata, perquè els diners havien
perdut el valor.

On anaven a comprar? I com es desplaçaven?
Anàvem a comprar a en Bas, les Preses, o
Olot, i ens desplaçàvem amb carro o amb
matxo. El pare comprava vi, patates, oli,
farina... i llavors a casa ho veníem. El pare

La Roser després d’uns primers anys al col·legi de Joanetes, anà a en Bas amb les “Hermanas” fins a l’inici de la guerra
(in)civil. És la que apareix en el cercle.
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...Als nou anys
vaig anar a en Bas
amb les hermanes
i als onze va
començar la
guerra...
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El personatge: la Roser Rubió

Els va afectar molt l’aiguat de l’any 1940?
Per culpa de l’aiguat se’ns va inundar la
cabanya, on teníem moltes patates i es van
podrir totes. També teníem una vaca que
només li sortia el cap i va haver de venir en
Sidro, el nostre veí, que li va tallar la corda i
la va poder salvar. Per sort al pis de dalt, on
vivíem, no hi va pas arribar l’aigua. Però el paisatge va canviar totalment, era tot ple d’aigua,
va quedar tot estanyat.

...Solíem comprar
un bocoi de vi que
ens arribava amb
el tren i anàvem
amb carro,
el pare i jo,
fins a l’estació
d’en Bas
a buscar-lo...

La bicicleta, llavors més que ara, tant és un mitjà de
transport com un útil d’esbarjo.

mercadejava una mica de tot. També veníem
vins i licors a casa. Solíem comprar un bocoi
de vi que ens arribava amb el tren i anàvem
amb carro, el pare i jo, fins a l’estació d’en Bas
a buscar-lo. Això ho vam fer des que jo tenia
set anys fins que en faig fer onze. També
recordo que una vegada vam anar a Roda a
comprar un matxo, passant per Sant Miquel,
i a Cantonigròs en vam comprar un altre.

Com va conèixer el seu home?
El vaig conèixer quan jo tenia quinze anys perquè venia a Joanetes a jugar a futbol. Ell era
nascut a la Pinya i vivia a Sant Privat. En
aquells moments, jo tenia un altre xicot, que
era d’en Bas, però quan vaig conèixer en Peret
vaig canviar. Ens vam casar poc abans que jo
fes els vint anys, el 19 d’octubre del 1944. Vam
anar de viatge de nuvis a Barcelona i Montserrat. L’any 1946 va néixer el nostre primer
fill, en Joan. La Maria Teresa va néixer el 1947
i catorze anys més tard en Jaume. Ara tinc sis
nets i onze besnets.
Un cop casats van continuar la feina de
pagès?
Sí, vam agafar el relleu del meu pare. En Peret
també feia de pagès i anava a bosc amb el
meu pare. També vam agafar dotze truges i jo
me’n cuidava.
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...Ens vam casar
poc abans que jo
fes els vint anys,
el 19 d’octubre del
1944. Vam anar de
viatge de nuvis
a Barcelona
i Montserrat...
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El dijous 19 d’octubre de 1944, engalanats de l’època, el casament amb en Pere Cabanyes.

...Vam comprar el
primer cotxe, un
Citroën Dyane,
quan em vaig
treure el carnet,
als cinquanta
anys.

Celebració del 65è aniversari de noces (el darrer que junts van poder celebrar), acompanyats pels tres fills i tota la
descendència.

En Peret va haver de deixar d’anar a bosc amb
els matxos perquè tenia artrosi i se’n va anar
a treballar a la filatura de can Puigdemont.
Però acostumat a bosc no s’habituava a la
fàbrica i va plegar. Llavors vam agafar dotze
truges més, que les teníem als Goigs. Al principi les portàvem a una casa veïna perquè el
porc les muntés per criar, però quan en vam
tenir més ja vam tenir mascle propi. Els
godalls ja els veníem de petits. I les truges,
quan es feien velles, les engreixàvem i les
portàvem al matadero de can Riera.
De camps, menàvem dues quarteres que eren
nostres i quatre que eren d’en Bach, l’amo del
Mercadal.
Vam comprar el primer cotxe, un Citroën
Dyane, quan em vaig treure el carnet, als cinquanta anys. El meu home ja tenia carnet.

I a part de passar-se tota la vida treballant
també s’ha dedicat a cuidar els seus familiars...
Sí, en total he cuidat sis persones: vaig
començar quan tenia deu o onze anys, cuidant
la padrina, la meva àvia, que era la mare del
pare. Un cop casada, vaig cuidar molt el meu
pare, fins que es va morir l’any 1952, als 58
anys, quan jo en tenia 28. Sis anys més tard, la
meva mare es va ferir i va estar al llit nou anys
i mig fins que també es va morir. La vaig cuidar
molt i vaig aconseguir que no tingués mai cap
llaga. Recordo que em vaig fer tips d’anar a
buscar el metge en bicicleta. També vaig cuidar
dues germanes de la mare fins que es van
morir. I, finalment, el meu marit, que es va
morir el 2010. Per tant, al llarg de la meva vida
he cuidat sis persones, i a part de treballar no
he tingut temps de fer gairebé res més.
Laia Martí

RECOMANI’NS ...................
UN COLOR: El blanc
UN LLIBRE: Retorn a la vall, el llibre de
poemes de mossèn Dídac Faig
UNA PEL·LÍCULA: Rei de reis.
UNA CANÇÓ: La Francisca i en Magí
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: Les notícies
UN MOMENT INOBLIDABLE: El dia del
meu casament
UN LLOC PER VIURE: Aquí, a casa, on
he nascut, he viscut sempre i on també
voldria morir.
Foto de família: Peret i Roser (asseguts) inicien el nucli amb
el casament el 1944 i l’amplien amb tres fills Joan i Maria
Teresa (drets), 1946 i 1947 respectivament i, després d’uns
anys, en Jaume (a la falda).

...........................................
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...En Peret va
haver de deixar
d’anar a bosc amb
els matxos perquè
tenia artrosi
i se’n va anar a
treballar a la
filatura...
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Joanetes, on la unió fa la força

L’escultura de Rosa Serra i el local social de l’Associació del Pessebre Vivent de Joanetes.

El Sindicat és, avui, el local de l’Associació del Pessebre Vivent de Joanetes.

...han aconseguit
recuperar un
immoble que
estava
pràcticament
desnonat per a la
utilització social
de tots els veïns
del poble.

J

ust davant la rectoria de Joanetes hi ha un
modest edifici allargat que antigament tenia
el nom del Sindicat i que aviat s’haurà convertit en el local de l’Associació del Pessebre Vivent de Joanetes.
Aquest local, propietat de l’Ajuntament,
havia sigut del bisbat de Girona i avui està
cedit al Pessebre mentre aquest existeixi.
L’edifici s’havia deteriorat molt, el teulat
pràcticament estava ensorrat i el seu interior, faltat de tots els equipaments mínims
per a poder-hi fer qualsevol activitat.
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...a partir d’ara
serà el local social
de l’Associació
del Pessebre
Vivent.
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L’Associació del Pessebre l’ha restaurat amb
molt de criteri i l'ha convertit en un espai
habitable i apte per a fer-hi trobades col·lectives. Hi tenen una cuina professional totalment equipada, mobiliari, una gran pantalla
de televisió i dos espais dividits amb diferent
nivell amb una escala que els connecta.
Tota la feina s’ha fet a través del voluntariat
dels membres d’aquesta Associació que hi
han treballat de valent fent jornades de treball els dissabtes i dies festius. Igualment,
totes les despeses les ha assumit el Pessebre, sense rebre ni un euro d’ajuda pública.
Joanetes és avui un exemple del que havia
sigut anys enrere la col·laboració entre
veïns dels pobles.
Amb aquest esforç col·lectiu, han aconseguit recuperar un immoble que estava pràcticament desnonat per a la utilització social
de tots els veïns del poble.
Per a acabar-ho d’arrodonir, l’escultora de
talla mundial, Rosa Serra, molt vinculada a la
Vall d’en Bas, recordem que va passar part de
la seva infància al poble d’en Bas, d’on era
filla la seva mare, els ha fet donació d’una
escultura extraordinària, que està col·locada
just al costat del citat edifici del Sindicat que
a partir d’ara serà el local social de l’Associació del Pessebre Vivent.
El poble de Joanetes és un exemple de treball
cooperatiu, un poble on la unió fa la força.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Interior del local.

Bas Mountain Festival

...donar a
conèixer, tant el
nostre territori
com d’altres,
per així
estimar-lo...

És per tot això que, quan va néixer la idea
amb els companys del GECA de portar a
terme una jornada on poder donar a conèixer i compartir aquestes i altres experiències, de la gent més propera, però també
d’altres persones que han tingut l'oportunitat de viure i veure altres territoris, ens hi
vam tirar de cap. I és per això, també, que
us volem convidar a venir en la pròxima edició del BAS MOUNTAIN FESTIVAL que tindrà
lloc el proper 30 d’abril al Centre de Cultura
i Natura de Can Trona.
La finalitat no és cap altra que la de conèixer i donar a conèixer, tant el nostre territori
com d’altres, per així estimar-lo una mica
més, si cal, i respectar-lo tal com es mereix.
Així, doncs, ens veiem al 3r Bas Mountain!
Lluís Pujiula
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D

e ben jove que vaig començar a trescar per
corriols, valls i cims de les nostres contrades, ben segur que com moltes de vosaltres.
Per tant, aviat vaig començar a aprendre i a
gaudir de racons meravellosos i desconeguts per mi fins a aquell moment. Segur
també que com totes vosaltres. També vaig
començar a aprendre històries, anècdotes i
llegendes més o menys remotes de tots
aquests verals, així com a compartir amb la
resta d’excursionistes. Vaig aprendre a ajudar i a ser ajudat; a conèixer persones que
vivien a la muntanya i de la muntanya. Per
tant, a sadollar-me de totes aquelles vivències i experiències mútues amb la resta
d’excursionistes. En conseqüència, també, a
conèixer millor i estimar i respectar més
encara el nostre entorn. Molt segur també
que com totes les persones que heu experimentat un procés similar.
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Cames de Ferro al Puigsacalm

...La Cames de
Ferro, la cursa
solidària al
Puigsacalm, si tot
continua així i
sembla que així
serà, podrà tornar
a ser la cursa que
tots coneixem
d'abans de la
pandèmia...
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...tornarem a
indrets tan mítics
com Cabrera, al
pla d’Aiats, al puig
de Sabastida, la
serra de Mateus,
camí ral i Salt de
l'olla!
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A

rriba la primavera i al GECA ens preparem
per al nostre mes per excel·lència: Lletissonada, Cames de Ferro i Mountain Bas Festival!
La Cames de Ferro, la cursa solidària al
Puigsacalm, si tot continua així i sembla que
així serà, podrà tornar a ser la cursa que tots
coneixem d'abans de la pandèmia: totes
les curses actives, avituallaments complets,
brífing presencial, públic sense restriccions
al magnífic espai que és el parc de l'estació
i fins i tot tornarem a tenir una sortida “normal” de les curses sense separacions entre
corredors.

FEM UN BREU RECORDATORI
La marató de 42 km i 3000 m de desnivell
positiu és la prova reina. Des del 2019 no la
podíem gaudir, ja que a l'edició de l'any
passat no la vam poder celebrar: tornarem
a indrets tan mítics com Cabrera, al pla
d’Aiats, al puig de Sabastida, la serra de
Mateus, camí ral i Salt de l'olla! Aquest any,
a més a més, tornarà a ser puntuable per a
la Copa Catalana de Curses de Muntanya de
la FEEC.

També tindrem la Mitja Marató de 23 km i
1.500 metres de desnivell positiu. La mitja
és la cursa més multitudinària de la Cames
de Ferro, que sí que vam poder celebrar
l'any passat, però només oberta a federats
de certes edats i amb les restriccions que
tots recordem. Comparteix el 75% de recorregut amb la marató i puja a puig Corneli
per la canal dels Ganxos Vells, després
baixa a Santa Magdalena, pugem al Puigsacalm, sostre de la cursa, pels Irisais i baixem al coll de Bracons per les cadenes del
puig Tosell gros en una de les zones més
divertides i emblemàtiques de la Cames de
Ferro. A partir d'aquí, tota la serra de Llancers, admirant el massís del Puigsacalm, i ja
descendim cap a la plana de la Vall d'en
Bas.
També torna oberta a tothom la cursa de 10
km i 600 m de desnivell, puntuable en la
categoria cadet de la copa catalana de la
FEEC, en la qual, des de Joanetes, pugem a
Sant Miquel de Castelló i baixem pel mateix
lloc de la mitja marató fins a trobar el pla de
la vall i arribar a la meta al parc de l'estació
de Sant Esteve d'en Bas. És la cursa popu-

...Així que l'última
setmana de maig
ens tindreu al
GECA, tots els
voluntaris i
patrocinadors
treballant de
valent per a fer
realitat un any
més la cursa...

lar, a la qual, a part dels corredors més
explosius, s'hi apunten moltes persones
que venen a acompanyar corredors/es d'altres distàncies més llargues o simplement
persones que volen col·laborar amb la cursa
i busquen una prova menys exigent.
A més a més d'aquestes proves OPEN o
obertes a tothom, també tindrem curses
puntuables per a la copa catalana de la
FEEC de 17 km (junior), 12 km (juvenil) i 8 km
(infantil)...
En fi, que, menys les Cames de Filferro, l'edició d'enguany serà com la de 2019, una
cinquena edició en la qual vam fer rècord
d'assistència, públic, recaptació...
Parlant de recaptació, no fa falta recordar
que la Cames de Ferro, des dels seus inicis,
és una cursa 100% solidària, i TOTA LA

RECAPTACIÓ va destinada a la Fundació
Albert Bosch en la seva lluita contra el càncer infantil i altres malalties, ara enfocada
en el projecte REALITAT MILLORADA basat
en la remodelació de l’àrea d'oncologia i
hematologia pediàtrica de l'Hospital de la
Vall d'Hebron, i al que nosaltres (i tots els
corredors) afegim el nostre petit gra de
sorra i, si pot ser, cada any volem que
aquest gra sigui el més gros possible.
Així que l'última setmana de maig ens tindreu al GECA, tots els voluntaris i patrocinadors treballant de valent per a fer realitat
un any més la cursa que posa la Vall d'en
Bas al centre del món “runner” català.
Us hi esperem!
Guillem Matilló
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...també tindrem
curses puntuables
per a la copa
catalana de la
FEEC de 17 km
(junior), 12 km
(juvenil) i 8 km
(infantil)...
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Torna la Lletissonada
La proposta que us presentem aquest any 2022 torna a ser de les clàssiques. Una vegada deixades enrere les restriccions derivades de la Covid i que varen comportar primer l’anul·lació de l’edició del 2020 i l’edició especial de la “Covilletissonada” del 2021, que es va haver de celebrar sense
el caliu habitual i amb la presència simultània dels centenars de participants habituals.

S
...
...travessarem el
Fluvià pel pont
medieval de
Can Benet, pont
que donava servei
a un brancal del
camí ral de Vic a
Olot que venia de
Sant Esteve...
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...Alguns esgraons
ens ajuden a
progressar fins a
arribar ja a la
Portellera amb
el seu imponent
mur...
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ortirem de Sant Esteve d’en Bas per dirigirnos cap a la carretera dels Martins, passarem per Can Toralles i a prop de Can Solà.
Tot seguit travessarem el Fluvià pel pont
medieval de Can Benet, pont que donava
servei a un brancal del camí ral de Vic a Olot
que venia de Sant Esteve, i, des d’aquí per
mig de camps, arribarem a la carretera asfaltada que ens portarà fins als Hostalets d’en
Bas. Tindrem davant nostre Sant Miquel del
Castelló i tota la serra de Falgars. Travessarem tot el poble pel carrer de Vic i passarem
per davant de l’església de Santa Maria i
anirem fins a un grup de cases noves que hi
ha uns metres apartats del nucli antic on
prendrem el carrer del Fajol i, quan aquest
s’acaba, ens decantarem a l’esquerra cap a
Can Burgosa, des d’aquí, tindrem molt
bones vistes de l’imponent Torre de la Clapera a la dreta, nord-oest. Continuarem per
una pista entre camps de farratge que
podrem travessar de manera excepcional
gràcies al permís de la propietat que ens
haurà facilitat el pas retirant un filat pel bestiar, ens decantarem a l’esquerra pel bell
mig d’un camp i travessarem el rec que
baixa del saltant anomenat de la Cua de
l’Euga, i anirem a parar a la carretera d’accés a Falgars d’en Bas. Des d’aquí, i tal com
indica el rètol existent, iniciarem la pujada
pel camí de la Portellera.
En suau pujada i direcció sud, deixarem la
casa de Les Comes uns metres per sota i anirem guanyant alçada seguint un camí fressat i recentment estassat. Hem d’obviar els
diferents camins secundaris que anem tro-

bant a dreta i esquerra i anar seguint el principal i més evident que està marcat amb
fites. Deixarem a l’esquerra, i força més
avall, la casa de la Llobatera que no és visible des d’aquest camí. Més endavant,
entroncarem a la dreta amb el camí que ve
de la carretera de Falgars per seguir en la
direcció que portàvem i arribar al rec de la
Coromina. Al cap de pocs metres de travessar el torrent, hi ha una pedra que fa de fita
amb la inscripció “GECA” on abandonarem
l’ample camí que va cap al sud, per endinsar-nos, a l'oest, per un camí dret i costerut,
que amb contínues llaçades avança pel mig
de faigs i avellaners. Trobarem una primera
pista de desemboscar, la qual seguirem a la
dreta i aquesta es torna camí al cap de poc,
llavors, trobarem una segona pista que
seguirem uns metres a l’esquerra i just
abans d’uns arbres tombats tornarem al
camí, ben indicat amb una fita. Anirem guanyant desnivell i tornarem a travessar un
rec, aquest ja és el que prové del torrent de
la Codina i arribarem al lloc on fins fa poc hi
havia la Font de la Portellera, sempre obstruïda i de mal rajar per culpa de la calç que
porta l’aigua en aquesta zona. El camí no
afluixa, seguirem amunt travessant un tram
molt brut de bardissa i que cada any tapa el
camí. Alguns esgraons ens ajuden a progressar fins a arribar ja a la Portellera amb
el seu imponent mur. Just uns metres abans,
una fita ens indica el camí recentment recuperat i que ens menaria a un segon mur
igual d’espectacular, si el seguíssim aniríem per sota de la Tossa de Pujolriu.

La cabanya dels Angles

Codina. A la nostra dreta i enlairat, albirarem parcialment Falgars d’en Bas, més a
prop, la Casanova de Baix. Deixarem el GR i
anirem a cercar el rec que deixarem a la nostra dreta mentre seguirem per la pista fins
a dalt d’un collet. Just en aquest punt surt
un corriol que s’inicia a l’esquerra i que
seguirem fins a arribar al caire. A partir d’aquí, comença un tram on anirem alternant
trams per pista i trams per camí. Algunes
fites ens ajudaran davant del dubte. Des de
la pista, aviat podrem veure enlairada a la
nostra dreta la casa del Sangles. Hi arribarem deixant la pista i procurarem seguir el
camí original que va quedar molt malmès en
obrir justament aquesta pista. Passarem
per uns prats just per sota la casa que ens
queda enlairada a l’esquerra. Caminarem
cap als Sangles, entre la casa i la cabana en
direcció al proper collet del Saiols. Des d’aquí, ja es fa evident l’objectiu d’aquesta
LLETISSONADA, el PUIG SABASTIDA de
1.242 m. Recorrerem uns metres per una
pista i ja al final dels prats, prendrem el camí
d’accés al cim. Pujada curta però dreta i
carregosa, que amb poca estona ens durà al
cim. Vistes de 360° espectaculars en ser un

Font de la Portallera, amb l’estassador Ramon Roca,
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...ens decantarem
a la dreta, nordoest, i passarem
per la Font Nova
abans d’arribar a
la carretera que
venint de la
Devesa va cap a
Falgars.

Passem per la Portellera de fusta, que hi va
col·locar el GECA el 1983, amb motiu de la
IV LLETISSONADA i continuarem pujant per
l’esquerra del rec fins que, al capdamunt,
aquí hi trobarem la nova Font de la Portellera arranjada amb motiu de la Lletissonada
pel GECA, arribant en pocs metres al final
del camí. A partir d’aquí, pel mig de prats de
pastura, ens decantarem a la dreta, nordoest, i passarem per la Font Nova abans
d’arribar a la carretera que venint de la
Devesa va cap a Falgars. Recularem uns
metres i ja veurem l’indicador del GR2, el
qual prendrem en direcció a la casa de la
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Torna la Lletissonada
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...veiem, la serra
dels Mateus, el pla
d’Aiats, el coll del
Bram, el de
Cabrera, Cabrera i
la seva església, la
zona de la Faja on
neix el Fluvià i tot
l’altiplà de Falgars
d’en Bas.
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cim rocós i sense vegetació ni arbres que
ens dificultin la vista.
En primer terme i començant pel sud i girant
cap a l’oest i el nord, veiem, la serra dels
Mateus, el pla d’Aiats, el coll del Bram, el de
Cabrera, Cabrera i la seva església, la zona
de la Faja on neix el Fluvià i tot l’altiplà de
Falgars d’en Bas. A la llunyania del nord,
veiem el massís del Puigsacalm i darrere
seu el Pirineu oriental i, al nord-est, la Vall
d’en Bas, d’on venim i hem de tornar.
Sortirem per l’altre extrem pel qual hem arribat i baixarem fins a un coll per iniciar una
baixada igual de dreta que la pujada. Aquí
haurem d’extremar la precaució. Al capdavall, arribarem al camí travesser on, si reculéssim uns metres enrere, trobaríem la
cabana de cal Sant Crist. Nosaltres continuarem pel camí travesser que ens portarà
tot planejant fins al pla de Bertajol.
Ara tornarem a seguir pel GR2 per damunt
de tota la serra dels Mateus, serra divisòria
d’aigües entre el Ter i el Fluvià. Aquest tram
de camí coincideix amb el camí ral de Vic a
Olot. Hi gaudireu d'unes vistes extraordinàries i un paisatge que sempre és un espectacle de la natura. Pastures, roures, boixos

i àmplies vistes a banda i banda, fan d’aquest trajecte ample, fressat, planer i de
suau baixada un trajecte molt agraït de
caminar. Passarem per l’empedrat de l’Alou,
el Grau Xic i pujarem al Turó de Santa Cristina. Més endavant, el collet de Pixa Núvies
i la darrera pujada del dia, que ens portarà
al puig d’Afra amb les restes de la Torre del
Coll o dels Carlins, just a sobre de la casa del
coll de Pruit. Una torre de telègraf òptic
militar, que va estar en funcionament fins a
la primera meitat el segle XIX.
Baixarem una miqueta per arribar a la carretera d’accés a Falgars, just davant de la
casa del Coll. Continuem pel GR2, ara per la
carretera asfaltada uns centenars de metres
i just abans d’un pronunciat revolt a l’esquerra. Tornarem a trepitjar pastures,
aquestes de la masia de la Garganta que
veiem davant nostre. Aquí, per poder passar
pel mig de la zona on pasturen els ramats
d’aquesta propietat, també ens hi obriran
pas de manera excepcional. Deixarem la
casa a la nostra esquerra i baixarem de
manera clara i evident cap al clot del torrent,
inici del camí de la Torrentera. El camí, entre
faigs primer i aulines més endavant, fa molt

El puig de Sabastida al fons a la dreta, objectiu d’aquesta Lletissonada, a l’esquerra els cingles d’Ayats

Vista panoràmica des de la serra dels Mateus.

Ara seguirem un camí que voreja el molí de
la Cidera (la Cirera) i la casa del mateix
nom. Després passarem per una plantació
de noguers i seguirem cap al Molí del Carbonell, popularment anomenat, Molí Vell.
Ara sí que hem abandonat definitivament
els desnivells i les muntanyes i ens encarem
cap a la part definitiva de la nostra excursió.
Ens queda recórrer la part plana que travessa la part sud de la Vall d’en Bas fins al
punt de sortida. Trepitjarem un tram del
camí ral on encara és ben visible la calçada
medieval d’aquesta antiga via de comunicació i arribarem al Molí de l’Aubert (molí de
l’Albert), masia de la qual només resta en
peu la cabana, ja que la casa va anar aigües
avall durant el monumental aiguat de 1940.
Vorejarem uns camps per anar a trobar la C153 davant del trencall de Terrús, la creuarem i per uns marges arribarem a un camí
que ve de la casa de les Mates on, abans
d’arribar-hi, travessarem un petit torrent a
través d’un modest i antic pontarró testimoni del camí ral de Vic a Olot en un altre
brancal que anava cap a Sant Esteve.
Al cap de dos-cents metres, enllaçarem amb
un traçat de via per a vianants i carril bici
recentment arranjat. Des d’aquí vorejarem
una gran masia anomenada la Cau (la Calm)
i per un pont medieval sobre l’antic camí ral,
anirem directament al parc de l’estació de
Sant Esteve, punt on, ja fa unes hores, haurem començat la nostra excursió.
Secció de muntanya del GECA

Els estassadors a la font de les Fogosses.
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...entroncarem
amb el camí ral de
Vic a Olot, en el
lloc conegut amb
el nom de la
Pixanera dels
Matxos. Es veu
que antigament,
en aquest punt del
camí ral, es
donava un
descans als
animals...

pendent i ha calgut arranjar i fer algun
esgraó per a poder-hi transitar amb un
mínim de seguretat. Quan el corriol s’ajeu,
entroncarem amb el camí ral de Vic a Olot,
en el lloc conegut amb el nom de la Pixanera dels Matxos. Es veu que antigament,
en aquest punt del camí ral, es donava un
descans als animals abans d’afrontar l’última pujada que a partir d’aquí era molt
dreta.
Seguim el camí ral en direcció de baixada
durant 15 metres. Si estem atents, veurem
un corriol que surt a la nostra esquerra,
oest, corriol dividit en dos trams. Al final
del primer, trobarem un altre travesser
que seguirem cap a la dreta, est, per deixar-lo pocs metres més enllà on tornarem
a davallar per un altre corriol que baixa
molt decidit a la nostra esquerra, nord.
Llavors trobarem primer un torrent, generalment sec i després la riera de la Cidera
(Cirera) i la font de les Fogoses o de la
Cidera amb la seva curiosa pedra de molí
que fa de taula. Aquí ja som pràcticament
al nivell de la vall.
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Ja anem fent… però encara lentament

GECAmainada / GECAjovent

...va passar el
mateix de la
sortida anterior,
quatre monitors
inscrits i dues
mainades,
finalment anul·lem
sortida.
Tot el grup amb el salt del Sallent de fons.
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...canviem d’idea i
ens anem a veure
l’aigua que salta
del Salt del
Sallent.
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30 DE GENER. Tocava la Cova del Bisbe, Hermitons i de les Monges, una sortida prou
motivadora, ja que històricament aquestes
tres coves tenien una participació nombrosa. Al final de la sisena onada de la
pandèmia, amb contagis desbocats i per
falta de participants, tan sols en teníem un,
decidim anul·lar-la.
27 DE FEBRER. Ens n’anàvem a buscar la
neu a Vallter i els monitors vam dir-nos… ara
sí, a la mainada els agrada molt la neu i
segur que fem prou quòrum, i va passar el
mateix de la sortida anterior, quatre monitors inscrits i dues mainades, finalment
anul·lem sortida.
27 DE MARÇ. Toca Cabrera, a veure quina
acceptació té aquesta? I comencem a parlarnos entre els monitors i aquest cop descobrim que no hi ha cap monitor per a poder
acompanyar la mainada a la sortida. Tot i
això, passem el formulari d’inscripció i, ep!
Quedem sorpresos, aquest cop hi ha sis
participants inscrits i al final un dels moni-

tors aconsegueix aparcar les obligacions i,
tot demanant ajuda als pares, tenim prou
guies per a tirar la sortida endavant. Doncs,
vinga! Som-hi, que avui fem sortida amb el
GECAmainada.
El dissabte, previ a l’excursió, toca canvi
d’hora i pel grup de what’s es consulta si
seria més sensat de quedar a 2/4 de 9 que
a les 8 (sense canvi d’hora serien les 7) i
decidim que sí, que sortirem a 2/4 de 9,
però com que el temps se’ns tirarà a sobre
si anem a Cabrera, ja que tocaria donar la
volta per al coll de Condreu i la sortida en si
ja era llarga, canviem d’idea i ens anem a
veure l’aigua que salta del Salt del Sallent.
Així que comencem la sortida a les 9 del
matí de la Zona dels Pins (pla d’en Xurri), la
ruta és molt clara, pugem pel camí dels
Matxos i baixem pel camí de les escales. La
mainada passa al davant, primer en Ferriol,
seguit d’en Bernat i en Martí que el marquen
de molt a prop, darrere en Lluc i els dos
últims, els amics inseparables, en Joel i en
Grau.

...trimestre acabat,
i ara ja encarem
aquest segon on
tindrem la festa de
la mainada,
la Lletissonada i,
sobretot, la més
esperada,
l’ACAMPADA!!!

El cap de l’indi amagat darrere els arbres.

per a menjar-hi. Allà ens n’hem d’apartar, ja
que el vent que bufa de baix a dalt ens
aixeca l’aigua del salt i ens la deixa anar a
sobre com una cortina i quan la mainada ha
esmorzat i tots tenen els peus molls, és hora
de marxar i fer la baixada. Ara sí, tranquil·litat que la baixada no és fàcil, separem
els dos inseparables, ja que junts estan
constantment despistats i anem baixant,
peu aquí peu allà i parant tot sovint perquè
va pujant gent. Al final, i com que tenim
temps, ens desviem a mà dreta per anar a
sota al Salt del Sallent i l’admirem des de
sota bocabadats.
Baixem avall, ens trobem la passarel·la de
fusta, que ens dona joc a on intentem mullar
els pares, aquest cop sense sort. I ja només
queda acabar de desfer el camí de baixada
fins al cotxe, però abans parada obligatòria
per acostar-nos a la gorga que hi ha sota la
casa de l’Amat i ara ja sí, encarem pista avall
i arribem al cotxe posicionats de la mateixa
manera que hem sortit, primer en Ferriol,
seguit d’en Bernat i en Martí, al darrere en
Lluc molestant constantment el monitor i
darrere de tot, gairebé a l’infinit, en Joel i en
Grau, carregats de pals tot parlant com si
cuidessin vaques, a tot volum.
Una de tres sortides, primer trimestre acabat, i ara ja encarem aquest segon on tindrem la festa de la mainada, la Lletissonada
i, sobretot, la més esperada, l’ACAMPADA!!!
Monitors del GECAmainada

La passarel·la de fusta al camí de tornada.
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...Bevem aigua,
traiem folres, diem
quatre bestieses,
fem una foto i
tornem a
arrencar...

Anem pujant, renoi, aquesta mainada no
callen, no es cansen i no tenen ni set. Això
no obstant, fem parada obligatòria, just
abans d’enfilar el primer trencall amunt,
camí de VertiKalM.
Bevem aigua, traiem folres, diem quatre
bestieses, fem una foto i tornem a arrencar,
les posicions no canvien, Ferriol, Bernat,
Martí… però en Ferriol se’ns destaca, ell
sembla una cabra de muntanya. I els dos
més petits, en Joel i en Grau, al darrere de
tot, però no perquè no poden, sinó perquè
no callen i tot els distreu.
Arribem a mitja alçada. El cap de l’indi ens
fa girar i el primer mirador encantar. Tanmateix, el ressol d’aquest dia no ens deixa
perfilar ben bé el paisatge, tornem a continuar amunt, ara ja només falta enfilar l'última ziga-zaga i ja som a la pista que ens
portaria a Santa Magdalena. Deu minuts
més tard, estem al mirador que ens dona
una visual perfecta al Salt del Sallent, i, en
quatre crits, tots els nens queden posats per
fer foto tot vigilant la caiguda que queda
prop seu. Ara ja sí, en Bernat diu que té
molta gana i ens n'anem al costat del Salt
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Presentació del mapa 'La vall d'en Bas i les Preses' Aiats - Puigsacalm
"Un mapa extraordinari per a un territori singular"

3a edició

E
...s'ha senyalitzat
en el nou mapa
amb el nom
'Mirador dels
estassadors del
GECA'. És un
merescut
homenatge a
aquest grup de
membres del
GECA...

l dissabte 5 de març passat, es va fer la presentació la 3a edició del mapa de la Vall d'en
Bas i les Preses, a Can Trona, i el 19, en l'Ajuntament de les Preses.
Abans de la presentació a Can Trona, membres
del GECA van inaugurar una placa en el punt
més enlairat del camí dels Clivillers, justament a sota del Puigsacalm Xic i a poca distància de l'encreuament amb el camí del Pas dels
Burros. Aquest lloc s'ha senyalitzat en el nou
mapa amb el nom 'Mirador dels estassadors
del GECA'. És un merescut homenatge a
aquest grup de membres del GECA que incondicionalment i de forma constant tenen cura
del manteniment dels camins i corriols de les
nostres muntanyes.
També, abans de la presentació a les Preses,
es va fer un recorregut pel Bosc de Tosca en
el qual el geòleg i vulcanòleg Llorenç Planagumà va explicar els aspectes singulars de la
zona.
Tant a Can Trona com a les Preses, abans de
la presentació del mapa i sota la iniciativa de
la Fundació Albert Bosch, es va fer un acte en
suport de la campanya 'Realitat millorada',
finalitzant-lo amb sengles fotografies col·lectives de tots els assistents amb les ulleres dissenyades pels mateixos nens.
Després de la introducció feta pels respectius
alcaldes i del president del GECA, la presentació del mapa, sota la moderació d'en Ramon
Puigvert, va comptar amb la participació d'en
Josep Maria Musachs, geògraf d'Editorial
Alpina, que va exposar aspectes molt interessants del procés de confecció dels mapes.

Posteriorment, va intervenir en Pere Gelis
explicant la importància que té un mapa en la
permanència i supervivència de la toponímia
pròpia d'un país i la possibilitat que aporta el
nou mapa de corregir i esmenar errors que han
romàs fins als nostres dies. Va posar diversos
exemples de noms de lloc, de torrents i de
masos de la Vall en els quals, per causa d'errors, a la mala informació o a les variacions
dialectals, figuren en alguns documents amb
noms erronis, fent que en algun cas ningú del
país sàpiga situar-los.
Finalment, va intervenir qui signa aquest article per a enumerar les principals novetats i
incorporacions al mapa respecte de l'anterior
edició del 2012.
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...va intervenir en
Pere Gelis
explicant la
importància
que té un mapa en
la permanència
i supervivència
de la toponímia
pròpia
d'un país...
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El 'Mirador dels estassadors del GECA' on hi ha la placa i es contempla un paisatge únic.

Platraver i el del camp de futbol del Bosc de
Tosca.
S'ha grafiat sobre el mapa el recorregut circular "La Vall d'en Bas 360°", que és un recorregut circular d'uns 68 km i gairebé 4.000 m
de desnivell acumulat positiu.

Canvis o correccions de noms, a tall d'exemple:

...A partir d'ara, el
mirador dels
estassadors i els
noms de Menguis i
Gelis, començaran
a formar part
dels punts de
referència...

En aquesta edició, el format del mapa presenta dos canvis importants, com és que mantenint la mateixa escala 1:15.000 i la mateixa
superfície que comprèn, en comptes de fer-ho
en un únic mapa, ho fa en dos fulls, el Nord i
el Sud, superposats en una franja de prop de
4 km. I l'altre és que, a petició del GECA, s'inclou un mapa a escala 1:10.000, concretament
de la zona compresa des del coll de Bracons
fins al coll de Forn.
Com a principals novetats incorporades al
mapa cal esmentar les següents:
S'han situat en el mapa els 43 molins identificats en el llibre de recent publicació La cultura
de l’aigua a la Vall d’en Bas. Molineria, agricultura i pesca, arquitectura i història dels
usos preindustrials entorn el riu Fluvià.
S'ha inclòs el recorregut comprès dins de nostre mapa del Camí dels Maquis.
S'ha inclòs a les Preses, en la zona del Bosc de
Can Serra, el Bosc Terapèutic 'Salvador Grau i
Tort'.
S'ha dibuixat un tram de camí molt curt, obert
de bell nou pels estassadors del GECA, a la
dreta del camí de la Portellera, abans d'arribar
al mur de la Portellera, que mena justament
sota del salt de la Coromina.
En la mateixa zona, s'ha indicat, en el mapa, un
altre tram de camí, però a l'esquerra del camí de
la Portellera, i situat una mica més amunt que
l'anterior. És un accés a un segon mur de pedra,
similar al de la Portellera, en molt bon estat, i
que igual que aquest, sembla tenir una funció
de control dels accessos al pla de Falgars.
S'ha inclòs la senyalització sobre el mapa dels
llocs d'aparcament per a poder iniciar determinades excursions, com l'aparcament de
Sant Privat, de l'antic baixador de Codella,

Per acabar, cal indicar que en l'edició d'aquest
mapa s'ha incorporat la denominació especial
a dos camins:
Un d'ells és la pujada més directa a la Tossa
de Pujolriu, amb el nom de 'Camí d'en Menguis'.
L'altre, el camí d'accés als Caps d'Home
des de la Canal Curta, en el vessant de Sant
Privat, amb el nom de 'Camí d'en Gelis', que
és qui el va habilitar i el va fer accessible.
A partir d'ara, el mirador dels estassadors i
els noms de Menguis i Gelis, començaran a
formar part dels punts de referència, en les
ressenyes i descripcions d'itineraris penjats a internet, al Wikiloc i en els blocs dels
excursionistes catalans.
Després de repassar les principals novetats
incorporades en el mapa, es va obrir un torn
de preguntes, que van ser respostes i comentades pels components de la taula.
El moderador i els ponents van agrair a totes
les persones que han col·laborat i que han fet
aportacions per tal de millorar el mapa, i especialment a Editorial Alpina, que en el 2021 va
celebrar els 75 anys de la seva fundació. La
seva constant bona disposició i ajuda, sense
la qual aquests mapes no haguessin pogut
veure la llum.

Jordi Gosalves
Soci del GECA
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...S'ha inclòs la
senyalització
sobre el mapa dels
llocs d'aparcament
per a poder iniciar
determinades
excursions, com
l'aparcament de
Sant Privat...

Santa Maria de Corcó per l'Esquirol
Actualització de la toponímia al voltant de
Puigpardines, publicada recentment en la
revista PUIGSACALM.
S'ha fet una revisió molt detallada dels noms
de les cases de tota la zona de la Pinya.
S'han dibuixat camins que no hi eren, p.ex.: el
baixant de l'esquei a Sant Miquel, en el pg. de
la Rauta i en la costa de Pujou, del Bosc de
Tosca, en la serra de Freixeneda, en les Fagedes de la Salut, etc.
S'ha inclòs el recorregut del quilòmetre vertical, VertiKalM, de Sant Privat al Puigsacalm.
S'ha revisat i actualitzat la identificació sobre
el mapa dels establiments de turisme rural i de
restauració.
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LES MARIES (VALL D'HOSTOLES)

COSTABONA (SORTIDA A LA NEU)

26 de desembre de 2021 – 40 participants
Vocal: Maria Nierga
Horari efectiu: 3,58 h – Horari total: 5,14 h
Itinerari: Sant Feliu de Pallerols (zona
esportiva), Creu d'Aiguabella, collet d'en Coca,
puig Cornador, collet de les Comes, roques
Foradades, collet de Masdeu, castell de Puig
Alder, Sant Salvador de Puig Alder, el Portet,
l'Estanyol d'Amunt i Sant Feliu de Pallerols.
Altura màx: 709 m – Altura mín: 463 m
Desnivell aprox: 550 m.
Quilòmetres: 12,280 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps

16 de gener de 2022 – 13 participants
Vocal: Bartomeu Planagumà
Horari efectiu: 3,52 h – Horari total: 5,07 h
Itinerari: Ctra. Setcases Espinavell, collada Fonda,
roques d’en Marce, roca Blanca dels Soms, cim de
Costabona, roca Blanca dels Soms, roques d’en
Marce, collada Fonda, refugi de les Saleres de
Caderset i Ctra. Setcases Espinavell.
Altura màx: 2.465 m – Altura mín: 1.658 m
Desnivell aprox: 810 m.
Quilòmetres: 9,154 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon temps

PUIG DE BOAC - PUIG CURULL - PIC DE L’ÀLIGA

PUIG DE LA CALMA (ALTA GARROTXA)

30 de gener de 2022 – 48 participants

13 de febrer de 2022 – 39 participants

Vocal: Maria Nierga

Vocal: A. Grabuleda i G. Macias

Horari efectiu: 3,22 h – Horari total: 5,15 h

Horari efectiu: 2,35 h – Horari total: 3,43 h

Itinerari: Ctra, BV-5224, (masia de Bracons), font
de la Boudella, coll de la Coma, la Coma del Coll,
coll Saplana, la creu de Salguera, puig de Boac o
puig de Collsaplana, puig de Curull, puig de l’Àliga,
font de la Boudella i Ctra. BV-5224

Itinerari: Monteia, Sant Miquel de Monteia, Montoriol, oratori de Sant Jordi, clot de Sant Jordi,
pujant de la Guilla, puig de la Calma, coll de Jou i
Monteia.
Altura màx: 1.053 m – Altura mín: 710 m

Altura màx: 1.053 m – Altura mín: 710 m

Desnivell aprox: 405 m.

Desnivell aprox: 405 m.

Quilòmetres: 7,190 – Mitjana: 3 km/h

Quilòmetres: 7,190 – Mitjana: 3 km/h

Temps: bon temps

Temps: bon temps

VOLCÀ DE LA BANYA DEL BOC
(VALL DE LLÉMENA)

PUIG DE L’ENCLUSA – CASTELL DEL BOIX
O TARADELL

27 de febrer de 2022 – 41 participants
Vocal: Esteve Canal
Horari efectiu: 4,05 h – Horari total: 5,27 h
Itinerari: Llorà, Sant Pere de Llorà, cova Baratuna, serra de Boratuna, muntanya de Velers, coll
de Palomeres, castell d’en Carrerica, collet de
l’Escaleta, volcà de la Banya del Boc, ermita de
Sant Medir, Can Gepic, volcà de l’Omera, Cal
Secratari i Llorà.
Altura màx: 545 m – Altura mín: 185 m
Desnivell aprox: 595 m
Quilòmetres: 11,250 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: bon temps

13 de març de 2022 – 22 participants
Vocal: Juan Culí
Horari efectiu: 3,34 h – Horari total: 4,53 h
Itinerari: Taradell, església de Sant Genis, font
Gran, l’alzina del Pujol, el Bou, cuines de Rocaguinarda, torre de l’Enclusa, puig de l’Anclusa, collada
de Mansa, riera de Mansa, castell del Boix o de
Taradell, mas Grau i Taradell.
Altura màx: 868 m – Altura mín: 610 m
Desnivell aprox: 440 m.
Quilòmetres: 11,690 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: plujós

Socials

NECROLÒGIQUES
Bernat Carrera Gardella
El dia 31 de març passat va morir als
93 anys. En Bernat de la Carrera, vist
des de fora, era un home tranquil, un
home de consensos, tenia un tarannà
especial i una manera de fer molt
seva, ell i la seva família van arribar a en Bas als anys seixanta, venien de l’Alta Garrotxa, de la Sala de Bassegoda.
El seu caràcter conciliador i afable el va fer de seguida
conegut i popular entre la societat local del moment i
sobretot entre la pagesia de la Vall i això el va portar a ocupar la presidència de la Cambra Agrària de la Vall d’en Bas
durant uns anys.
Des del punt de vista de l’excursionisme, nosaltres el recordem perquè en els primers anys de les nostres excursions
per l’Alta Garrotxa, allà pels anys setanta, ell ens va explicar molts itineraris i ens va facilitar moltes estades a cases,
llavors encara habitades, on quasi tots eren parents seus.
Descansi en pau en Bernat de la Carrera, un home tranquil,
amb un somriure permanent i un tarannà molt seu.
Pere Gelis pgelis@gelis.cat
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Jaume Espuña Bassets
El 16 de desembre passat ens
va deixar a l’edat de 89 anys.
En Jaume de la Rovira fou un
home agradable de tracte i
sempre disposat a col·laborar
amb les associacions del
poble. El recordo com un entusiasta de la bicicleta
i sobretot de Sant Quintí, ermita i aplec que ell tenia
en gran estima.
Membre des dels inicis del CC Bas, era un dels
històrics fundadors d’aquesta exemplar organització del nostre poble.
També formava part del grup dels cuiners del GECA
i igual que amb el Club Ciclista, col·laborava des dels
inicis amb la LLETISSONADA, ja que, any rere any, fou
un membre imprescindible en els controls de pas.
Jaume, trobarem a faltar la teva conversa clara i sincera i el teu treball desinteressat i eficient.
Descansa en pau.
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Socials - Neix GECAventura’t
Aventurats!

Avui en dia, a
GECAventura’t
ja som una
vintena de joves
d’entre 20 i 40
anys que volen
portar el món de
l’excursionisme
un xic més enllà
i trencar
esquemes.

Allò a què parem atenció defineix la nostra
realitat. I d’aquí neix la voluntat, els propòsits i els de la nova secció de la GECA de la
Vall d’en Bas. El nom escollit és un exemple
clar de l’ànima del grup: GECAventura't.
Aventura per descobrir nous indrets; per
trepitjar territori. L’aventura de compartir
noves experiències. De viure amb intensitat.
D’afany de superació i companyonia. Aventurar-se a anar un pas més enllà, seguint els
nostres orígens.
I és que la idea d’aquest nou grup va sorgir
fent els 3.000 amb la secció de muntanya.
Va ser en aquells estius on l’esperit aventurer sortia i, any rere any, pensàvem i coincidíem que seria divertit poder formar una
nova colla que volgués trepitjar fort. I, finalment, el WhatsApp va acabar d’unificar allò
que només eren idees.
És més, actualment, a través d’aquesta
xarxa social, compartim les nostres propostes, ens trobem per posar-les en comú i, de
forma conjunta, decidim les pròximes sortides que farem un cop al mes, concretament
cada tercer cap de setmana de cada mes. Ho
fem de forma consensuada i per votació.
Paral·lelament, també ens hem animat a
realitzar un parell de sortides de cap de setmana cada any.

Avui en dia, a GECAventura’t ja som una vintena de joves d’entre 20 i 40 anys que volen
portar el món de l’excursionisme un xic més
enllà i trencar esquemes. No veiem límits i,
per això, la nostra idea és gaudir d’un munt
d’activitats variades com barranquisme,
vies ferrades, senderisme, caiac, esquí de
muntanya, ràfting, escalada i molt més. A
tots i a totes nosaltres ens uneix un mateix
esperit: les ganes de compartir bones experiències tot provant-ne de noves.
Us aventureu a fer camí? Us hi esperem!

Via Ferrata de les
Baumes Corcades

Properes sortides:

PUIGSACALM 153

abril
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Dia 24: VIA FERRATA
ITINERARI: Via Ferrata Baumes Corcades
LLOC DE SORTIDA: Polígon de la Serra, davant gasolinera
HORARI: 7.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 a 5 hores
MATERIAL NECESSARI: casc, arnés, dissipador, baga d’anclatge, guants, dinar de motxilla.

maig
Dia 22: EXCURSIÓ A MONTSERRAT
ITINERARI: Santa Cecília, canal del Cavall, l’Elefant,
Sant Jeroni, canal Sant Jeroni, Santa Cecília
LLOC DE SORTIDA: Polígon de la Serra, davant gasolinera
HORARI: 7.00 hores del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 5.00 hores
Cal portar dinar de motxilla

juny
Dia 19: BARRANC
LLOC DE SORTIDA: Polígon de la Serra,
davant gasolinera
HORARI: A concretar segons el lloc
DURADA: Tot el dia

Sortides socials
juny
juliol

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
Sortida conjunta amb el CEO.
Hi haurà dinar de restaurant, cal apuntar-se abans
trucant als vocals.

jovent

Dia 24: EMBARDISSADA – CEO Olot
ITINERARI: Programes a part. Consulteu web
HORA DE SORTIDA:
5.45 h del local social del GECA
6.00 h de l’aparcament del Consum
VOCAL: GECA

maig
Dia 1: LLETISSONADA - PUIG SA BASTIDA
ITINERARI: Programes a part. Consulteu web.
Dia 22: SUSQUEDA (la Selva)
ITINERARI: Programes a part, consulteu web
VOCAL: David Ortiz
Dia 29: CAMES DE FERRO

juny
Dia 5: ELS TOSSALS (BERGUEDÀ)
ITINERARI: la Mina, santuari dels Tossals, tossal
de Vilella, pujada de Matamatxos, la Mina
DURADA: 4.30 hores
Distància 12,5 km, desnivell 650 m.
HORA DE SORTIDA:
6.00 h del local social del GECA
6.45 h de l’aparcament del Consum
Dinar de motxilla a l’arribada a l’aparcament o dinar
de Restaurant. Consulteu web.
VOCAL: Jordi M. Casadevall
Dia 19: CASTELL DE CASTELLCIR (LA POPA)
(Moianès)
ITINERARI: Sant Martí de Centelles, castell de Centelles, collet de la Rovira dels Cerdans, castell de la
Popa, la Sauva Negra, coll de Prims, morro de Porc,
Centelles
DURADA: 4.00 hores
HORA DE SORTIDA: 6.30 h des de l’aparcament del
trencant de Joanetes a la recta de les Preses.
VOCAL: Lluís Avellana

muntanya

juliol
Dies 2 i 3: ACAMPADA A COMA DE VACA

jovent
abril
Dia 24: XVIa FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 9.00 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 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.

abril
Dia 24: XVIa FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 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.

maig
Dia 1: XLII LLETISSONADA - PUIG SA BASTIDA
ITINERARI: Sant Esteve d’en Bas, pont medieval de
Can Benet, Hostalets d’en Bas, les Comes, camí de
la Portallera, serrat de la Codina, els Sangles, puig
de sa Bastida (1.242 m), serra dels Mateus, puig
d’Afra, la Garganta, camí de la Torrentera, la Pixanera dels Matxos, font de les Fogoses, molí de l’Aubert, pont Mediaval de la Cau i Sant Esteve d’en
Bas
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació Sant Esteve
d’en Bas
HORARI: 7.00 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
Dia 8: MONOGRÀFIC D’ESCALADA AL ROCÒDROM
DE BESALÚ
ACTIVITAT: Escalada esportiva
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: dissabte 8.00 h del matí
VOCALS: Monitors GECAjovent
Dia 29: VI CAMES DE FERRO
Les diferents categories de la cursa de la Cames de
Ferro permet a la mainada fer una de les 5 curses
destinades a aquesta edat; 3 Curses de la Cames
de Filferro, la Cursa de 8 km i la Cursa de 10 km.
Vinga, animeu-vos i participeu! I si no voleu participar en la cursa, i teniu ganes de fer de voluntaris, dieu-nos-ho i nosaltres us col·locarem en un
punt, adient a la vostra edat, per ajudar-nos a fer
encara més gran la Cames de Ferro.

maig
Dia 1: XLII LLETISSONADA - PUIG SA BASTIDA
ITINERARI: Anada amb cotxe fins a la Casanova
dels Racons i continuarem a peu fins al collet de
Saiols, puig de sa Bastida, serra dels Mateus, puig
d’Afra, la Garganta, camí de la Torrentera, la Pixanera dels Matxos, font de les Fogoses, molí de l’Aubert, pont Mediaval de la Cau i Sant Esteve d’en
Bas.
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació Sant Esteve
d’en Bas
HORARI: 7.00 hores
VOCALS: GECAmainada

juny
Dia 5: COMANEGRE I PIC DE LES BRUIXES
ITINERARI: Basses de Monars, Comanegre, Plà de
la Serra, Pic de les Bruixes i retorn pel camí de sota.
LLOC DE SORTIDA: Parc de l’Estació Sant Esteve
d’en Bas
HORARI: 7.15 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Sergi Plana i Marta Bonamaison.

juliol
Dia 2 i 3: ACAMPADA 2022
Quan s’aproximin les dates, es podrà consultar
tota la info a www.geca.cat

CONSULTEU A LA NOSTRA WEB ELS POSSIBLES CANVIS www.geca.cat

PUIGSACALM 153

muntanya

Dia 3: APLEC DE FALGARS
ITINERARI: refugi de Falgars, creu llobí, molí de
la Faja, escales de Cabrera, Cabrera, l’osca de
Cabrera, la Faja, font Sorda, coll d’Uran, refugi de
Falgars.
DURADA: 4.00 hores
HORA DE SORTIDA:
7.15 h del local social del GECA
VOCAL: GECA

Dia 12: MONOGRÀFIC D’ESTIU
ACTIVITAT: Via ferrada a Sant Feliu de Guixols
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: dissabte 8:00 h del matí
VOCALS: Monitors GECAjovent acompanyats de
monitors especialistes.

29

PUIGSACALM 153

30

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

PUIGSACALM 153

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
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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 153

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 153

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