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PÒRTIC a dues mans

Sergi Plana Planagumà

Benvolguts/es
Com totes les entitats i per donar compliment a la normativa que ho regula, cada quatre anys cal renovar la
Junta Directiva. Des de finals d'abril passat, el GECA va
procedir amb aquesta renovació i fruit del consens
finalment he assumit el càrrec de president de l'entitat. Els qui sou socis de temps, recordareu que ja vaig
fer-ho en una primera etapa dels anys 1994-2000, i des
de llavors he format part de les diferents juntes amb
especial vinculació amb el grup de muntanya. Compto
amb el suport de tots els membres més antics de la
junta sortint i amb la important incorporació de joves
compromesos. Som una nova junta amb una proposta
de continuïtat de la bona feina feta fins ara, però
alhora renovadora pel que fa a adaptar-nos als canvis

generacionals, socials i tecnològics necessaris per
garantir el futur de l'entitat. Ens hem de modernitzar.
El món de les associacions en general i les entitats
excursionistes en particular es troben amb canvis de
tal magnitud que porten a qüestionar-se la seva viabilitat. Actualment, i gràcies a les innovacions tecnològiques, es pot anar a muntanya sol o en petites
colles sense haver de mantenir cap vincle amb una
entitat excursionista més enllà del tràmit administratiu de la llicència federativa... i n'hi ha que ni tan sols
això. Tanmateix, aquesta visió individualista confronta
amb la més ampla que s'ofereix des de les entitats i
que tenen el valor afegit de formar part d'un grup
humà, compartint activitats, companyonia, noves
coneixences i de poder participar en experiències de
grup que fetes de manera individual no serien possibles de fer o serien molt menys gratificants.
I dintre d'aquestes experiències compartides la nostra voluntat és mantenir les mateixes sortides a muntanya i de caràcter cultural que hem fet des de fa anys,
en especial la Lletissonada. També, i des de primers
d'any, s'han anat incorporant a la dinàmica de l'entitat un grup de joves socis que duen a terme activitats
de muntanya diferents de les clàssiques i que han de
facilitar la incorporació d'una nova fornada de joves
excursionistes. Pel que fa a les activitats de caràcter
competitiu com la Cames de Ferro i la Vertikalm realitzades sota els paràmetres de la FEEC es troben subjectes a dinàmiques que no depenen només de nosaltres i caldrà veure cap a on evolucionen. També ens
agradaria poder incrementar les activitats culturals i
de país, amb aquesta intenció hi dedicarem part dels
nostres esforços. Aprofitarem sinergies amb altres
entitats amb interessos comuns per compartir activitats que poden ser d'interès per tots els nostres socis
a qui ens devem.
Us animem a participar de la vida social de l'entitat de
la qual us informarem regularment a través d'aquesta
nostra revista i també de correu electrònic i de la
pàgina web. I ens posem a la vostra disposició per
escoltar-vos i recollir les vostres aportacions i idees.
Salutacions cordials.
David Ortiz i Vila
President del GECA
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Avui sí, aquest és el meu últim «Pòrtic», ara ja com a
president sortint. El meu primer va ser el tercer trimestre del 2011, estàvem dins un moment convuls provocat per la crisi econòmica iniciada a finals del 2008
i acabo el meu mandat el 2022 amb una crisi econòmica i social provocada per una pandèmia. Entre
aquests dos moments, a la societat n’hem viscut de
tots colors, i fins i tot de colors que mai pensàvem
veure: una declaració d’independència, una pandèmia
mundial, una guerra perquè sí; però dins el GECA hem
seguit un moviment gradual en positiu, sense pausa i
adaptat a cada moment, sempre hem mirat endavant,
continuant el llegat deixat i avançant-nos als moviments que es veien a l’horitzó, ens hem obert a les curses i hem entrat a la revolució digital, fa vuit anys que
ens vam endinsar a les xarxes socials i portem des
d’inicis d’any amb un seguit de mailings informatius
a tots els socis, que amb una mica més de regularitat
ens ha de portar la informació del GECA fins a l’últim
soci i, amb tot això, a cavall, hem mantingut les activitats històriques amb la màxima pulcritud.
La meva valoració és molt positiva, s’acosten canvis,
provocats per l’increment en tot allò que té un cost.
Aquest fet ens farà perdre coses pel camí, però també
en recollirem, cosa que ens farà més dinàmics, més
innovadors i segur que més creatius. marxo, però em
quedo, ja que en aquesta nova etapa em poso al costat
i al servei del president i agafo la secretaria, per a
seguir endavant i al servei del soci, per a minimitzar
feines i maximitzar el rendiment, perquè el que
m’agrada a mi, i tots vosaltres ho sabeu, és estar a la
muntanya.
Hi ha molta feina per fer, però, amb perseverança i
amb l’ajuda de la junta, la idea és seguir al capdavant
dels centres excursionistes del país.
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Des del Puigsacalm estant...

Contenidors amb accès mitjançant targeta, una solució o un problema.

DEIXALLES AMB TARGETA,
caminem cap al Big Brother

...A través de la
targeta, a partir
d’ara, es podrà
saber quasi tot el
que llencem,
consumim,
malbaratem
i comprem...

...des del meu
punt de vista, no
pot ser que els
polítics ens
vulguin convertir
en experts i
eficients selectors
de deixalles.

Als pobles del nostre municipi, ben aviat s’instal·larà, o ja s’ha instal·lat, el sistema d’obertura dels contenidors a través d’una targeta
electrònica que identificarà cada família.
L’objectiu és potenciar la recollida selectiva
a través del control que es podrà fer mitjançant aquesta targeta. Es podrà saber la
freqüència de com s’utilitzarà el contenidor,
la quantitat de residus que generem, les
hores que es dipositaran les bosses, etc.
D’entrada sembla un bon recurs, però
també planteja dubtes.
Si surts a llençar les deixalles i no portes la
targeta, tornaràs a buscar-la? Això podria
comportar abandonament de deixalles a
l’aire lliure.
Si fem malament la selecció, ens sancionaran?
A través de la targeta, a partir d’ara, es
podrà saber quasi tot el que llencem, consumim, malbaratem i comprem.
Fa la sensació que l’administració ens vol
controlar, sembla que ens acostem cap a la
famosa i predictora novel·la de George
Orwell de títol, 1984.
A continuació, us adjunto una breu descripció d’aquesta famosíssima i essencial
novel·la.
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¿Qué es el Gran Hermano en 1984?
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El Big Brother o Gran Hermano es un personaje nacido en la esencial novela 1984 de
George Orwell, y simboliza a personas, organizaciones y gobiernos que vigilan excesivamente a sus ciudadanos, que ejercen un control percibido como excesivo, que invade la
intimidad.

L’administració ens passa la responsabilitat
de la selecció dels residus, és comprensible
que els ciutadans fem una selecció acurada
i eficient, però és feina de l’administració
administrar-los, valgui la redundància, i
administrar-los vol dir gestionar i fer el triatge
dels diferents materials per posteriorment
tornar-los a industrialitzar i així recuperar
una part de la despesa econòmica emprada
en la recollida, la selecció i el triatge.
Arribats a aquest punt, ens trobem que l’administració i l’empresa publicoprivada que
gestiona a l’estat espanyol els residus, no són
prou eficients, a Espanya no hi ha suficients
plantes de triatge i molts dels residus que es
recullen a tot el país van a parar al mar a través de tercers països, generalment molt
deprimits econòmicament, als quals se’ls
exporten aquests residus i aquests, com que
no tenen recursos per a reciclar-los, els enterren o els llancen directament al mar, això no
és un fake i està denunciat per diferents organitzacions mediambientals, entre elles Greenpeace. Aquests fets tan greus són coneguts
per l’administració espanyola i, avui dia, que
jo sàpiga, no s’hi ha fet res.
Ara sembla que ens vulguin passar la responsabilitat als ciutadans i, des del meu
punt de vista, no pot ser que els polítics ens
vulguin convertir en experts i eficients selectors de deixalles.
En aquests moments, la mediocritat política
que ens governa és capaç de traspassar la
seva ineficiència passant la responsabilitat
als ciutadans.
Juguen amb la societat, una societat que
està com adormida i és molt obedient.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Construccions Torras
Treballadors de l’empresa Torras i martí en la construcció de la paret del camp de futbol. D’esquerra a dreta:
Pep Torras, mateu Pujolriu, Ramon martí, fill; Ramon Torras, avi; Paco i Ramon martí, fill.

...“Torras i Martí,
contractistes
d’obres”. I una de
les primeres obres
que van fer va ser
la construcció de
la paret del nou
camp de futbol
d’en Bas.

durant molt temps, van viure encara a can
Llens i a les noves cases de moment només
hi havia la planta baixa, que va ser el seu lloc
de treball, on van posar una màquina i una
premsa per a fer-hi mosaics i tota classe de
peces relacionades amb el món de la construcció, canviant el motlle podien fer tota
mena d’accessoris: blocs, escalons, arcs,
safareigs, bovedillas, que en català són revoltons ... I cal dir que, a partir de tot això, es van
anar fent la majoria de les noves cases que es
construïen a en Bas i als seus voltants. Una de
les primeres va ser una casa de Joanetes, i
també la casa de can Riera a en Bas, encara
a dalt al poble. Per a poder elaborar les diverses peces arribaven els camions de pòrtland
i en buidaven els sacs. Per a fer els blocs,

Anunci de l’empresa Torras i martí al programa de la festa major d’en Bas de l’any 1955.
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principis dels anys cinquanta, en Ramon
Torras i en Ramon martí es van associar per
formar l’empresa anomenada “Torras i martí,
contractistes d’obres”. I una de les primeres
obres que van fer va ser la construcció de la
paret del nou camp de futbol d’en Bas.
Al camp d’uns anys, els van agafar el relleu els
fills d’en Ramon Torras, en Pep i en Rafel. La
nova societat va passar a dir-se Germans
Torras i tenien la seu al nucli antic, a can
Llens, la casa familiar.
De fet, a baix al poble, no hi havia gaire bé res,
llevat de l’estació, l’escola, can Netus i l’Hostal Puigsacalm. I els dos germans van ser dels
primers de construir-hi: es van començar a fer
dues cases aparellades per a instal·lar-s’hi
ells, just davant del mangué. Però, tot i això,
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Construccions Torras

...En total, hi havia
arribat a haver
una vintena de
treballadors,
la gran majoria
d’en Bas...
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...la persona que
hi ha estat més
anys, ha estat en
Menguis, que, als
dotze anys, quan
sortia de col·legi,
ja anava a
treballar a can
Llens...
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En Bas amb l’escola, can Netus, l’Hostal Puigsacalm, la nova casa de can Llens i Rafelot.

barrejaven sorra (recebo, en català grava)
amb pòrtland. En feien de diverses mides, per
exemple els de fer pilars eren de 30 x 40 centímetres.
més endavant, en lloc d’utilitzar recebo feien
els blocs amb greda, que provenia de les grederes del Croscat i del montsacopa, ja que
pesava poc. En Pep de mestrehumà era el tècnic dels blocs. Pel que fa als mosaics, en feien
de dos tipus: els hidràulics i els “terrassos”.
El tècnic dels mosaics era en manel de can
marçal. En total, hi havia arribat a haver una
vintena de treballadors, la gran majoria d’en
Bas: l’Antonio de ca la Corona, en mateu, en
Josep Sala de can Coll, en Joan de ca l’Aulina,
en Ramon Torras, en Joan Pujolriu (pare d’en
menguis), en Josep Fàbrega, en Rafel Torras,

en Paco, en Joan de cal Ferrer murlà, en Joan
Portils, en Toni Cudí, en Pep dels Torrons, en
Narcís de la Canova, en Pep de la Coma, els
de masberenguer, en Joan de cal Bord, en
Josep Casamitjana, l’Esteve, que feia de guixaire... i molts més! Però la persona que hi ha
estat més anys, ha estat en menguis, que, als
dotze anys, quan sortia de col·legi, ja anava
a treballar a can Llens i va continuar-hi fins
que es va jubilar, coincidint amb el tancament
de l’empresa.
Totes les peces en aquest taller s’aprofitaven
per a construir les cases que ells mateixos
anaven edificant, de manera que ben pocs
materials havien de ser comprats: només les
bigues de ferro, les teules i els maons. Tota
la resta era fet a can Llens. El primer que calia

La casa de les Feixes de Joanetes l'any 1967, una de les primeres fetes pels germans Torras. Petits: Jordi Fonolleda, Ramon
Torras, Ramon Torras. Grans: mateu Pujolriu, Ramon Torras, Simó Sala, Joan de ca l’Aulina, Pere Juvanteny Pericus, Joan
Pujolriu pare, Josep Comas, Josep Fàbrega, Rafel Torras, Paco, Vicenç Pérez, Pep Torras, Josep Barcons, manel de can
marçal, Joanet Banús.

Peces fetes a can Llens i col·locades a la mateixa casa dels germans Torras.

...més de seixanta
anys de dedicació
de la família
Torras a la
construcció de
cases a en Bas
amb materials fets
a en Bas i
treballadors
d’en Bas...

Agraïments:
Josep Torras,
Josep maria Torras
i Joan Pujolriu.

mosaics fets a can Llens.

d’en Josep Comas, la casa de can Quineta, la
d’en Pep de mestrehumà, la d’en miquel
macias, can Ninsu, la d’en Ramon Roca, can
Cle, la casa d’en Font, la de can Valentí, la casa
nova de can Tota, el mangué nou, la casa de
la fàbrica d’en Pere masó, la casa de la Rosa
Comes entre moltes altres... i la casa d’en Xevi
Riera i la dels alemanys a Joanetes. També
van construir algunes cases a Sant Feliu.
L’empresa Germans Torras també ha fet reformes a moltíssimes cases del poble d’en Bas i
a cases de pagès com la Carrera, el mercadal,
masberenguer, la Coma...
Com a curiositat, cal dir que moltes pedres utilitzades per a la construcció s’extreien de
l’antiga torre del Puig de Sant Antoni. Amb
aquestes pedres, en van fer també safareigs
als rius, un a la font del Gat, un als martins,
ara ja també desapareguts (això era abans).
En Rafel Torras va morir l’any 1976 mentre treballava fent una casa a Girona. Llavors va continuar l’empresa el seu germà, en Pep. Quan
aquest es va jubilar, va continuar al capdavant
el seu fill Ramon (i l’empresa va passar a dirse Torras Bas) juntament amb en menguis i
altres paletes, fins que l’empresa va tancar el
2015 i poc després en Ramon també va morir.
I aquí van acabar els més de seixanta anys de
dedicació de la família Torras a la construcció
de cases a en Bas amb materials fets a en Bas
i treballadors d’en Bas.
Laia Martí
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...durant la dècada
dels setanta, la
majoria de cases
del nostre poble
eren construïdes
per paletes de
Germans Torras...

fer en una nova casa eren els fonaments,
sempre a mà i emplenats amb recebo del riu
i rocs. Amb taulons es feia una mica d’encofrada, perquè el baix fos més massís. Llavors,
amb els blocs, anaven pujant amunt i quan
s’arribava a una alçada de dos metres i mig es
feia un cinto amb taulons i s’hi posaven dos
ferros tous per lligar tota la casa. Al sostre hi
anaven bigues, que sí que es compraven.
Però entremig hi posaven els arcs i bovadillas,
també fet pels Germans Torras. Amb això
emplenaven tot aquest sostre i altre cop posaven parets de blocs deixant les portes i les
finestres. més amunt tornaven a fer un cintó
per fer el teulat. I llavors feien els tempanells
amb maons. I, finalment, col·locaven les teules. A la volada del teulat hi anaven boquets.
A dins les cases, a terra, hi posaven mosaic fet
també a can Llens. Als baixos, tant els safaretjos com les finestres de pòrtland també
provenien de casa els germans Torras, igual
com els ampits de les finestres i els brancals.
Un cop acabada una casa, ells mateixos s’encarregaven d’enguixar-la.
Així doncs, durant una bona colla d’anys,
sobretot durant la dècada dels setanta, la
majoria de cases del nostre poble eren construïdes per paletes de Germans Torras amb
peces elaborades per ells mateixos: la casa de
l’Enrica i en Joan, la d’en Colomer de la Serradevall, la de la família Soy, la d’en Claperol,
la d’en Pere Gelis, la d’en Leandre, l’edifici
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CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (V)

De les Preses a Santa Pau
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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...una passejada
de les Preses a
Santa Pau que
cent deu anys
després de quan la
descriu CA Torras,
pràcticament
la podríem fer
exactament
igual...
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'itinerari triat per aquests número és una
passejada de les Preses a Santa Pau que
cent deu anys després de quan la descriu
CA Torras, pràcticament la podríem fer
exactament igual.
Ressegueix el camí ral que de les Preses
anava cap a Santa Pau pel que avui és el
polígon industrial i enfilava cap a la Vall del
Corb igualment com ho fem encara avui.
Ens descriu les cases de Pagès que troba
pel camí i també els cims enlairats que
des de la serra del Corb li tanquen la visió
pel sud. Per descomptat Sant miquel i
Sant martí del Corb hi surten ben descrites, així com parròquia de la Cot i tots els
cons volcànics que va descobrint.
L'autor queda admirat del terreny volcànic i de la humanització de camps, horts i
prats que hi ha fet l'home sobre un sòl tan
dur i de mala petja.

Quasi tots els detalls i apreciacions que ens
apunta C A Torras, ens servirien avui per
entendre millor el que trepitgem i veiem i
aquest és el gran valor d'aquesta excursió,
recórrer cent anys després un paisatge
extraordinari i veure'l pràcticament igual
com era llavors.
L'última part del trajecte coincideix amb l'itinerari descrit en l'anterior número de Puigsacalm, el que anava des d'en Bas fins a
també Santa Pau.
Us animo a fer aquesta excursió que a part
de la sortida cap a l'est des de les Preses,
on haureu de passar pel polígon industrial,
gaudireu de l'entorn quasi igual que els
pioners de l'excursionisme del segle XIX.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Vista de les muntanyes del Pirineu des de les Preses amb els dos campanars deSant Pere tal com descriu C. A. Torras

De Les Preses a Santa Pau
3 h. 15. Camí de ferradura. Excursió recomanable.
Les Preses; Poble de 537 habitants, que forma
ajuntament ab Sant Miquel del Corb y’ls vehinats
de la Boada, La Torra, El Vellaire, Poca Farina y
Bosch de Tosca, ab un total de 997 habitants. Pertany al partit d’Olot, provincia y bisbat de
Gerona.
El poble de molta antiguetat. Consta ja una
donació a Sant Pere de Les Preses al monastir de
Sant Benet de Bages, feta pel comte Miró de
Besalú, en 971. En 1119 fou consagrada l’anterior iglesia de Sant Pere. La jurisdicció civil del
poble era exercida pel monastir de Sant Benet de
Bages, mentres que la criminal ho era pels comtes d’en Bas.
El temple actual es de construcció moderna, d’estil renaixement. Ornamenten la fatxada dugues
torres de campanar, una en cada angle, terminades en 1905. De la propia data, de la restauració
de l’iglesia, són unes boniques vidrieres de colors.

En l’interior, en la mateixa entrada, s’hi troba una
llauda sepulcral del segle XIII.
Forma’l poble un carrer molt llarch situat a pochs
minuts de la carretera. Està arredossat sota la
serra de Marbulenys.
L’iglesia es al capdamunt del carrer.
Encara que en els documents oficials un dels seus
vehinats vingui descrit ab el nom de Vellaire, l’ortografia correcta, d’acord ab la topografia, marca
ben bé que deuria escriure-s Bellaire, per la seva
situació en lloch bellament airejat.
En el vehinat de La Torra hi ha una antiga casa
d’aspecte senyorial que conserva una torra migeval.
A més de l’instrucció o ensenyança oficial té’l
poble un col·legi pera noyes dirigit per Germanes del Carme.
El pla de Les Preses, d’una gran fertilitat y de
notable bellesa, forma part de la gran planada d’en
Bas, que havia constituit un antich llach escolat.
Donaren nom an aquest poble les grans preses o
dichs basaltichs provinents dels volcans de Bosch
de Tosca que contingueren les aigues de l’antich
llach, fins que aquest reventà pel pas de Codella,
donant sortida al Fluvià.
Codella y no Cudella, com sovint s’escriu, es el
propi nom de l’indicat pas, ja que es provinent de
cod, còdol.
A la sortida del poble de Les Preses, per son costat de dalt, el camí s’enlaira, dominant la plana
d’Olot en tota sa extensió, desde’ls cims volcànichs de Montolivet y Montsacopa a les cingleres del Grau i Sant Miquel d’en Bas. Bell espectacle de les més altes serres de Cabrera, Joanetes,
Santa Magdalena, Puig Estela, Capsacosta, Valldelbach y Garrotxa y del llunyà Pirineu.
15 m. L’Avellana, casa de pagès, que queda a l’esquerra.

Torres del campanar de Sant Pere.

35 m. La Canova, junt al camí.
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20 m. Collet de La Paradella. La casa d’aquest
nom es al mateix coll. Al dessota, a l’esquerra, hi
ha’l vehinat de Poca Farina, format per unes
quantes cases y depenent de Les Preses. El camí
va corrent enlairat, girant-se vers a llevant, dominant l’hermosa vall del Corb, una de les més belles
reconades de la comarca d’Olot.
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De les Preses a Santa Pau

Dia de la festa a Sant martí del Corb.

S’enlaira espadat a la dreta l’encinglerat cim de
Puig Redon.

2 h. Iglesia de La Cot. (Itinerari núm. 17.)
Se baixa del serrat aont està alçada l’iglesia.

40 m. La Quintana, alta pagesia. Se troba’l camí
de Sant Martí del Corb. (Itin. número 20.)
En un estrep baix y avançat dels cingles de Marbulenys, dalt d’un turó, s’hi ovira la moderna iglesieta de Sant Miquel del Corb, alçada sobre les
despulles arqueolègiques de l’antiga parroquia de
Les Preses. El campanaret, de gust modern, ressurt entre l’arbreda.
A Sant Miquel del Corb hi havia existit la primitiva parroquial de Les Preses. Avuy es sufragània.
Sota l’espadad cinglera, a la dreta s’hi destaca la
grandiosa casa Colomer, y més enllà la no menys
important de L’Antiga.
50 m. Se deixa a la dreta un camí que va a Sant
Martí del Corb. (Itinerari núm. 20.)
Aquesta ermita o petita iglesia’s troba a deu
minuts de distancia, en mig d’una bella frondositat de bosch.
Va remontant-se l’atractiva vall del Corb, verda y
fresca, festejada de fonts y arbres.
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1 h. 10. El camí s’enlaira a un planell emboscat,
aont la espessor dels arbres amaguenla vista de
petites pagesies esbarriades. El terrer es volcànich.
S’entra en terme de La Cot.
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1 h. 35. Can Aulet, sota la serra de Les Lleixeres. Prop de la casa hi ha’l gegantesch roure de les
Tres branques, hermós arbre centenari digne d’esser vist y admirat.
Trajecte de camí altament pintoresch.
Se descobre en un petit tossalet l’iglesia de La
Cot.

2 h 5. Can Torrents, 590 metres d’alt. Tocant a la
casa hi ha un hermós teix, de gran alçaria y
extensa brancada, el més gran de la rodalia, que
crida tot seguit l’atenció per la seva hermosura.
Passant can Torrents el camí torna a enlairar-se
dret a l’extrem superior de la vall.
2 h 15. Collada de Bassols, entre les valls de Sa
Cot i de Fontpobra.
S’atravessa’l coll y, tombant dret a la vall del riu
Cer, se baixa pels faldars de la montanya de
Santa Marguerida, en mig de bells paisatges de
montanya, dominant-se la bonica clotada, aont hi
ha escampat el vehinat de Les Fages. Corona la
vall la baga de Vernadells y el cim de Sant Jordi.
2 h 30. El Roure. (Itinerari núm. 22. De Sant
Esteve a Santa Pau.) Se segueix el camí marcat en
el propi itinerari.
3 h 15. Santa Pau. (Itinerari núm. 7. )

El personatge: la Mercè de Vilanova
La Mercè Nierga va néixer a la Masó de Puigpardines el dia 11
d’octubre de l’any 1927. A la Masó, vivia amb els seus pares,
un germà i una germana. Ens trobem amb ella a Vilanova, a en
Bas, on viu amb part de la seva família i ens explica les seves
vivències mentre seiem a l’ombra del jardí.

...als disset anys
vaig comprar-me
una bicicleta i vaig
començar a anar a
treballar a Olot
brodant guants i
jerseis...

Hi havia molta feina a la Masó?
Sí, i tant! Als set anys jo ja guardava vaques.
Recordo que les pujava fins a Fonda Vidal i fins
i tot més amunt. Això ho feia a l’estiu, quan no
anava a col·legi. Pujàvem cada dia jo i les
vaques i un gos que era pitjor que una persona.
A 2/4 de 7 o les 7 del matí ja marxàvem. A les
12 tornàvem a baixar. Llavors, pasturaven
davant la casa de la masó i a la tarda al quintà.
A part de vaques, també teníem porcs, gallines,
ànecs, pollastres... de feina, n’hi havia molta.
Jo tenia uns pares molt treballadors. Els tres
germans ajudàvem a la casa. El meu germà
amb tretze anys ja anava a fer boixos amb el
meu pare cap a dalt a Santa magdalena i cap a
Pla Travé i també a fer avellaners i els portaven
a l’esquena. Llavors en Duran els venia a buscar. També teníem camps i ens en cuidàvem
entre tots.

vors vaig estar malalta i m’estava a casa. I als
disset anys vaig comprar-me una bicicleta i vaig
començar a anar a treballar a Olot brodant
guants i jerseis i tot el que em donaven. Ho
anava a buscar a Olot amb tren o bicicleta i
m’ho emportava a casa. I a part de vigilar les
vaques, em dedicava als guants i jerseis.

I als caps de setmana, sortíeu a ballar?
A ballar a Sant Privat, a en Bas... però poques
vegades. A en Bas els diumenges feien sardanes, ball o cine. Jo hi anava amb la bicicleta. Hi
anava amb les meves amigues de mas Llopart,
l’Encarnació i la Isabel. També tenia amigues a
Joanetes.
On i quan va conèixer el seu marit?
El vaig conèixer al bar de can Cassoles, quan jo
estava malalta i tenia vint anys. Jo passava per
allà i ell em va saludar. Cada vegada que hi passava ell em saludava, i així ens vam conèixer.
El meu home era en Lluís de Vilanova. Es deia
Lluís Soler Fernández.
Vam festejar dos anys i després ens vam casar
a en Bas, era el dia 25 de març de 1950. Vam
anar de viatge de nuvis a Barcelona i a mallorca
onze dies.

On anaven a comprar i com es desplaçaven?
A comprar anàvem a en Bas, a Olot, a Joanetes
i per tot una mica. A en Bas, hi solíem anar a
peu amb la mare, no teníem ni bicicletes! Per
anar a Olot agafàvem el tren al Parco. També
anàvem sovint a Joanetes, que ens quedava
molt a prop de casa i hi anàvem caminant. I a
missa també hi anàvem a Joanetes. Però la
comunió la vaig fer a Puigpardines, que llavors
pertanyia a Sant Privat.
A quina edat va deixar d’anar a escola?
Vaig plegar d’anar a escola amb dotze anys i
vaig quedar-me a casa a guardar vaques. LlaEl nebot de Sant Feliu que li porta el ram del casament a
la mercè.
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...Als set anys jo ja
guardava vaques.
Recordo que les
pujava fins a
Fonda Vidal i fins i
tot més amunt.

Parli’ns de la seva infància a Puigpardines.
On anava a escola?
Primer a Joanetes, hi anava sempre caminant
amb el meu germà. Teníem uns mestres molt
grans: el senyor Ramon i la senyora Teresa.
Després va venir la guerra i, mentre va durar,
tots els nens de Puigpardines anàvem a escola
a mas Llopart. Teníem de mestres el senyor
Josep i el senyor Joan, que eren de la mata de
les Preses. I, finalment, vaig anar a escola un
any a Sant Privat. Quan no anava a escola, ajudava a casa i també anava sovint a jugar amb
els meus cosins de la Serradevall.
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El personatge: la Mercè de Vilanova

...Més endavant
vaig anar a
treballar a can
Riera. Desfeia
budells, els
netejava, feia
botifarres...
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...Recordo que a
les tres del matí ja
hi anàvem.
Treballàvem
moltes hores!
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La foto del seu casament.

Un cop es va haver casat va venir a viure a
en Bas?
Sí, vaig venir a viure a en Bas, a Vilanova, amb
el meu marit. Els meus pares encara vivien a la
masó. Vam tenir dos fills: en Salvador i la Rosa.
I on treballava?
Jo treballava aquí a Vilanova. Feia feina de
pagès. També hi havia vaques i me’n cuidava.
Hi havia molta feina. Teníem dotze quarteres
de terra. Jo no llaurava, però ho vaig rascar tot

sempre! Alhora continuava brodant els guants
i els jerseis. Sempre tenia alguna estona per
fer-ho. més endavant vaig anar a treballar a can
Riera. Desfeia budells, els netejava, feia botifarres... Vaig començar quan encara estaven a
dalt al poble i més endavant van fer el matadero nou, on també vaig estar un temps...
També hi havia en Peret de la Vila, en Quel de
can Tista... Recordo que a les tres del matí ja
hi anàvem. Treballàvem moltes hores! Durant
molt temps, també anava a matar porc a les
cases de pagès de per aquí: el Pla, la Codinoia,
les Cabanyes, la Casanova, el Claperol, la Xaramada... Feia botifarra, netejava budells...
També venia en Goronallach, que feia de matador. Hi havia cases que m’hi feien anar l’endemà a fer lo vermell perquè la carn s’havia de
refredar. Aquí a Vilanova també en matàvem,
de porc. En matàvem dos!

Expliqui’ns ara quines aficions té o ha tingut al llarg de la seva vida.
Una és viatjar, he fet uns quants viatges. Quan
es va obrir la llar d’avis d’en Bas, vam anar amb
el meu home i tota una colla a Canàries, quinze
dies, on vam voltar per tres illes. En Badia se’n
cuidava, que era el president. Nosaltres hi anà-

El dia del casament de la mercè i en Lluís amb els pares i els sogres.

La mercè i les seves amigues en una excursió. La mercè és la del mig.

vem amb la maria del Teix i la Catrina de can
Setze. Totes dues eren molt amigues meves.
També vam fer un viatge a València, però
només hi vam estar dos dies. El més maco va
ser el de Canàries. També vam anar a madrid,
a Lurdes...
I ara ja no volto tant: fa dos anys i mig que
m’estic a casa. Abans anava a mercat a Olot
amb la Teisa, anava a peu a en Bas, a noranta

...Sí, tinc dos nets:
la Bibi i l’Albert, i
tres besnets. A
Vilanova, hi vivim
molta família...

anys encara hi anava. Anava diàriament al cafè,
a la llar d’avis, jugava a cartes... Tot el que faig
ara és passejar pels voltants de casa, llegir, i
també jaure. Llegeixo sobretot revistes que
em porten. Tot el que em porten ho llegeixo.
Des dels dinou anys que porto ulleres i fa pocs
anys que em van operar perquè no hi veia bé.
Ara m’hi veig més bé.

I també té nets i besnets!
Sí, tinc dos nets: la Bibi i l’Albert, i tres besnets.
A Vilanova, hi vivim molta família: jo, la meva
filla, el seu home, el meu net, la seva dona i dos
besnets. I cadascú té el seu pis!
Laia Martí

RECOMANI’NS ...................
UN COLOR: El blau
UN LLIBRE: Llegeixo revistes. La Comarca i Puigsacalm
UNA PEL·LÍCULA: Les d’en Luis de
Funes
UNA CANÇÓ: La Francisca i en Magí
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ: La missa
del Tura d’Olot Televisió
UN MOMENT INOBLIDABLE: La mort
del meu home i del meu fill
UN LLOC PER VIURE: Aquí a en Bas, al
veïnat de Vilallonga, al mas Vilanova

...........................................
La mercè amb la seva besneta.
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...I ara ja no volto
tant: fa dos anys i
mig que m’estic a
casa. Abans anava
a mercat a Olot
amb la Teisa,...
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La 7a Cames de Ferro al Puigsacalm
Breu apunt històric
Cames de Ferro al Puigsacalm, a partir d’ara CdF, apareix en voler diversificar les activitats del GECA,
així com voler captar l’atenció del jovent dient-los: “El GECA es un grup inquiet amb ganes de fer coses
noves”. Feia molts anys que col·laborava en altres curses, primer en el Bas Extrem, més tard en el
Puigsacalm Extrem, però mai teníem prou coixí econòmic per tirar endavant una cursa pròpia, ho
havíem parlat, però l'organització d’un esdeveniment de caire d’excel·lència, com volíem que fos la
nostra cursa, no ens permetia tirar-nos a la piscina. Heus aquí la simbiosi entre Noel/Fundació A.
Bosch i nosaltres, el GECA. GECA hi posaria l’esforç físic, Noel l’econòmic, i el 100% dels ingressos
anirien per la fundació A. Bosch, per la lluita de malalties infantils. Què més podíem demanar? A més
de poder fer la nostra cursa ajudàvem amb la investigació del càncer infantil!

L
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...La primera
reunió de la CdF va
ser el setembre del
2014 i al 31 de
maig del 2015,
després
d’infinites hores,
a les 7 del matí
i feta la sortida
de la marató,
alguns ens queien
les llàgrimes,...
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’inici va ser complex, ningú ho negarà, érem un
grup heterogeni de joves, gairebé desconeguts
entre nosaltres i novells en les curses de muntanya, molts no coneixíem ni les paraules clau
d’una cursa, “crono, categories, temps de
tall...”, però vam ser àgils i se’ns va acudir crear
sis branques: l’econòmica, l’esportiva, l’estratègica, la logística, la tecnològica i la de
comunicació. Així que cada un dels que vam
arrencar la CdF, uns 25, ens vam anar distribuint on més còmodes ens sentíem. La primera
reunió de la CdF va ser el setembre del 2014 i
al 31 de maig del 2015, després d’infinites
hores, a les set del matí i feta la sortida de la
marató, a alguns ens queien les llàgrimes, fruit
d’una barreja d’esgotament i relaxació, però
amb el cabal de la il·lusió i la satisfacció, “HO
HAVÍEm ACONSEGUIT”.
En les dues primeres edicions, les reunions
eren un festival i un guirigall, el grup organitzatiu constava d’unes 25 persones, i amb dificultats, però amb molta empenta, vam tirar
endavant marató, mitja marató i cursa popular
de 10 km. A la tercera i quarta edició, ja havíem

Sortida. Foto: Òscar Cabana

perdut la meitat dels components, però la resta
anàvem corrent, estàvem dins la Copa Catalana
de Curses de muntanya de la FEEC, cadascú
tenia la seva feina, tothom sabia el que havia
de fer i ens preguntàvem: “De veritat que ho
estem controlant tot?”. I heus aquí que, a la
cinquena edició, la FEEC ens escull com a Campionat de Catalunya, on en una sola cursa es
definia el campió de Catalunya de Curses de
muntanya. Aquell any ens atrevírem a organitzar la Cames de Filferro, la cursa per als petits,
aquella 5a edició (2019) podríem dir que vam
arribar al màxim potencial.
A inicis del 2020, apareix el que mai se’ns hauria passat pel cap, la Covid-19, una pandèmia
mundial que ens va tenir a casa en pany i clau
durant tres mesos. Les notícies queien en cascada, malestar a la Xina, nerviosisme a Itàlia i
el 13 de març ens tanquen a casa. El GECA –per
responsabilitat i cautela, el 24 de maig, esgotant al màxim les dates– vam anul·lar l’edició
del 2020. I aquí tot canvia...
La 6a edició del 2021, segurament la més
descafeïnada a causa de l’obligació de les

...12 de març
autorització
per part de
l’Ajuntament de la
Vall per poder
fer la cursa a
l’estació, 25 març
cau protocol
Covid, via lliure
per organitzar
la multitud...

Cames de Ferro al pas per Cabrera, foto de Josep Capellades.

distàncies socials, optem per tirar la cursa
endavant, per dir CONTINUEm AQUÍ, però
optem per a fer les curses justes i necessàries
per a tenir una lluïda Copa Catalana de Curses
de muntanya; finalment, ens quedem amb
23 km, 17 km, 10 km i 5 km, la participació és
baixa, però és el que busquem.
Tot té un naixement, un creixement i una mort.
Passen els anys i en cada edició algun integrant de l'organització se n’aparta i ja en les
últimes edicions, pel cansament d’uns i pels
canvis de prioritats d’altres, ens hem quedat
amb un grup de tan sols de set persones. És
veritat que els que hem anat subsistint ja
tenim la feina definida, però no podem fallar
i, si un no pot en aquella edició, l’altre ha de
carregar amb la feina i amb set persones no
és fàcil, ja que la feina que hi ha per fer és molt
elevada i en els moments pròxims a les curses
no podem descansar el que ens tocaria. La
pandèmia ens atropella, ens ha canviat la
mirada cap a la cursa, estem apàtics, freds...
El 20 de gener de 2022 arriba un WhatsApp:
“Suposo que si es vol fer CdF s’hauran de
començar a fer algunes gestions, sol·licitud,
pavelló… Quan sigui possible, ens hauríem de
trobar, tot i que aquesta setmana i les properes encara serà complicat fer-ho presencialment. Potser s’haurà de fer via telemàtica”.
Que enllà que ens queda això de fer reunions
telemàtiques, no? Però, després de converses
enllaçades, decidim trobar-nos l’1 de febrer a
Can Tista. Espai per endavant, ratafia voltant,
iniciem la 7a Cames de Ferro, la TORNADA, la
idea principal? CdF en format prepandèmia,
però en postpandèmia.
Per als corredors la data és el 29 de maig,
però ells entrenen mesos abans que, per fer
una bona marca, el format organitzatiu té una

sistemàtica igual, tot i començar tard les converses per la 7a CdF, va ser clau iniciar-les l’1
de febrer perquè l’últim diumenge de maig,
tots els corredors poguessin gaudir de la
cursa, avituallaments, recorregut... i és que
s’ha de pensar fins a l’últim detall, una cosa
tan simple com no tenir agulles imperdibles,
et pot arruïnar la cursa.
En les primeres reunions, costa enguiar-nos
en una sola conversa, un a un ens agafem a
qui tenim més a prop i lliguem temes, cadascú
porta una branca de la cursa, però totes les
branques es creuen, voluntaris amb avituallaments, avituallaments amb llistats de corredors, corredors amb recorreguts, recorreguts
amb permisos, permisos amb avituallaments... tot i ser pocs, el guirigall segueix com
el primer dia.
Tot i no quedar en uns dies, el WhatsApp de
la CdF treu fum... 10 de febrer lliguem Cronometratge, 1 de març web actualitzada i protocol de seguretat llest.
Els voluntaris es comencen a posicionar, “jo
puc venir al mateix lloc i hora que sempre”,
“jo només puc al matí”, “malament, aquesta
any tenim comunió”, “necessiteu un escombra de corredors?”. El llistat de voluntaris a
mig març treu fum, costarà tenir-los tots, però
sempre trobem solucions imaginatives,
“aquest any tenim la nova secció, el GECAventura’t, els proposarem fer el control a
Cabrera?”.
El 12 de març autorització per part de l’Ajuntament de la Vall per poder fer la cursa a l’estació; el 25 de març cau protocol Covid, via
lliure per organitzar la multitud, al mateix dia
tanquem curses 42 km, 23 km, 17 km, 12 km
i 10 km, competició i popular, i per als petits,
la cursa de 8 km. El 31 de març lliguem fisios.
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...Que enllà que
ens queda això de
fer reunions
telemàtiques, no?
Però, després de
converses
enllaçades,
decidim trobar-nos
l’1 de febrer
a Can Tista.

15

Cames de Ferro al Puigsacalm
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...com els
corredors, que
tenen
entrenaments
bàsics
i entrenaments
de nivell, nosaltres
podríem dir que la
primera part,
el bàsic son els
WhatsApps, els
entrenaments de
nivell en van ser
les 8 reunions
presencials,...
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La cosa es va guiant, però continua costant
reunir-nos, la Covid ha fet mal, ara som més
ermitans, costa moure a gent, fem un parèntesi a la Cdf, massa lluny per prémer l’accelerador, però massa a prop per a no trobar-nos,
queda l'organització en mode creuer, anem
fent, sense pausa, omplir formularis, sol·licitar permisos.
L'11 d’abril s’obren les inscripcions i comencem a lligar la bossa del corredor. Es demanen
les samarretes, permisos a trànsit.
El 7 de maig s’inicien treballs de comprovació
de circuits; la part més bruta és la zona Ayats.
El 18 de maig lliguem amb l’ajuntament la protecció del terra del pavelló, tanques, lavabos...
Entrem a l'última setmana, la setmana boja,
el 23 de maig arriben banderoles i arcs de
FEEC, Noel, Fundació A. Bosch. L’endemà s’inicia el marcatge de la marató i s’allarga
també el 25, 26 i 27 en les diferents curses, el
dia 28 ja per la Vall. Tenim la confirmació del
95% dels voluntaris, uns 120, i ja disposem de
les claus del Pavelló, annex, les casetes i
lavabos de l’estació, de la cadena de Platravé, Sta. magdalena, la de Pibernat i la del
refugi de St. miquel.
Com els corredors, que tenen entrenaments
bàsics i entrenaments de nivell, nosaltres
podríem dir que la primera part, el bàsic, són
els WhatsApps, els entrenaments de nivell en
van ser les vuit reunions presencials: l'1 de
febrer, el 16 i 30 de març, el 13 d’abril, el 4,
11, 18 i 24 de maig. El camí queda fressat,
coneixem tots els racons, som ja dins el cap
de setmana de la cursa, la que ens donarà la
satisfacció d’haver fet una bona feina i sabrem
si els entrenaments han donat el seu fruit.

Arriba al cim de Puigsacalm. Foto: Agustí millan

El 27 de maig comença l’odissea de la recollida de menjar i begudes per als avituallaments. Arriba material per la bossa del corredor, a les sis de la tarda ens trobem per fer la
bossa del corredor+voluntari; aquest any tan
sols 400 bosses, decebedor.
El 28 de maig uns preparen el material dels
avituallaments (Parc de l’estació, Hostal de
Dalt, Sta. magdalena, Bracons, Rasos de
Pibernat, Cabrera, coll de Saiols, l’Hostalot,
font de la Clapera, St. miquel) per altra banda,
altres mouen tanques, posicionen carpes,
altres llistats de corredors. A la tarda, briefing
per als voluntaris, perquè sàpiguen què han
de fer a la cursa, més tard omplim els cotxes
de menjar, carpes, begudes, taules. Avituallaments lligats i controlats.
El 29 de maig, a les 5 del matí, ens trobem al
parc polint detalls: banderoles, podis, trofeus i a les 6.30 està tot a punt, comença l’examen. A les 7.00, després del tall de la cinta
i les fotografies d’inauguració de la 7a CdF,
comença la marató, surten 86 dels 102 corredors inscrits tot lluint el seu dorsal vermell.
HO HEm TORNAT A ACONSEGUIR!
mentre els de la marató s’enfilen ganxos
amunt, a les 8.00 surten els 59/66 corredors
de la cursa de 23 km, mitja hora després surten tan sols els 3/3 de la cursa de 17 km i els
13/13 de la cursa de 12 km i, finalment, a les
9.00, surten els corredors 68/74 de la cursa
de 10 km i els 14/15 de la de 8 km.
A les 9, la tranquil·litat dura 34 minuts i 59
segons. Després arriba el primer corredor,
Joan Guitaras, un nano de la cursa 8 km. Ell
inicia el degoteig d’arribades. Als 46 minuts

El podi dels campions. Foto: Òscar Cabana

a tenir corredors de primera línia competint
per la copa Catalunya o Copa Catalana de Curses de muntanya de la FEEC han passat molts
anys. Avui coneixem què és una hora de tall,
sabem perfectament com col·locar un arc i
que el primer que s’ha de fer és tancar les cremalleres, sabem que no hem de deixar les
carpes muntades al dia abans ja que la tempesta, que cada any ens fa la guitza, ens la vol
destrossar. Coneixem les sistemàtiques de
les administracions públiques per a sol·licitar,
demanar i amb la veu baixa exigir... Coneixem
els voluntaris, sempre a punt, amb alegria,
curosos i entregats a tots els corredors,
sabem les zones problemàtiques, els avituallaments dificultosos, coneixem tota classe de
marcatge i el principal és que hem portat a
córrer 435 persones a la 1a edició, 393 a la
segona, 382 a la tercera, 440 a la quarta, 483
a la cinquena amb 23 mainades de cames de
Filferro, a la 6a hi havia 201 corredors i en
aquesta última 278, amb un total gens menyspreable de 2.635 corredors i la gran fita és que
hem pogut donar 72.397,95 € per la Fundació A. Bosch, per la investigació de malalties
infantils.
Ens hem anat polint, però el factor de l’abans
i el després és la Covid, en què també ens ha
apallissat tant físicament com mentalment, ha
fet trontollar aquesta 7a edició que s’ha materialitzat amb èxit, però al final el que mana
són els números i el fet que en aquesta edició hi ha hagut una baixa participació pel
gran desplegament de voluntaris, ens està
fent repensar la cursa. Cansament comú, una
sensació d’esforç i no d’il·lusió, la no integració de gent nova en el nucli, provoca una sensació de desànim que llença una pregunta a
l’aire. Tindrem prou força per a una 8a edició?
Sergi Plana Planagumà
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...Les xarxes
socials bullen,
“èxit de la 7ena
edició amb 278
corredors”,
“Molt bona
organització”,
“Com cada any
una gran
organització La
Zegama
Catalana!”,
“Moltes gràcies
per fer-ho
possible”,...

45 segons, arriba la guanyadora de 8 km,
l’Aina Roca. Als 48 minuts 59 segons, arriba
el primer cadet de la cursa de 10 km, en Biel
Sagués, i a l’1 hora 3 minuts 42 segons, la
seva homòloga fèmina, l'Uma Plans. Al minut
57 i 46 segons, arriba David Pujol, el primer
de la cursa Open 10 km, i amb un temps d’1
hora 7 minuts i 19 segons, arriba la guanyadora de la cursa Open 10 km, la Cristina Solé,
investigadora de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
El guanyador dels 12 km és Pere menéndez
amb 56 minuts i la fèmina guanyadora és la
Lucía martínez amb 1 hora 43 minuts i 38
segons. Pep miravet, amb 1 hora 35 minuts i
53 segons, guanya els 17 km i comencen a
arribar corredors de les curses més grans. El
guanyador de la mitja marató és Jordi Bes
amb 2 hores 36 minuts i 58 segons, i la guanyadora és la martina Alemany amb 3 hores
17 minuts i 23 segons. Finalment, els dos
guanyadors de l’estrella de la CdF, la marató,
se l’enduen en marc Ollé amb 4 hores 27
minuts i 29 segons, i la Natalia González amb
un temps de 5 hores 52 minuts i 35 segons.
La Covid ha desaparegut, corredors i famílies
es barregen, arribades caloroses, petons i
abraçades.
Vuit hores trenta-vuit minuts i catorze segons
després del tret de sortida, arriba l'última
classificada. Arriba el final de la 7a edició de
la Cames de Ferro al Puigsacalm.
Les xarxes socials bullen, “èxit de la 7a edició
amb 278 corredors”, “molt bona organització”, “Com cada any una gran organització La
Zegama Catalana!”, “moltes gràcies per fer-ho
possible”, “Excel·lent Cames de Ferro”, “Això
sí és una bossa del corredor”...
En aquestes set edicions ens hem anat professionalitzant, des d’aquella 1a edició en què
la cursa de 10 km també estava encaminada
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El Sotllo 3.073 m per la vall i estany de Baborte
Enguany l'objectiu del 3.000 de l'estiu és un clàssic de l'alpinisme a Catalunya, el pic de Sotllo de
3.073 m, un clàssic amb caràcter i personalitat pròpia, però que la proximitat de la Pica d'Estats li
resta importància, ja que molts dels excursionistes que hi pugen només ho fan perquè quasi els hi
ve de pas anant a la Pica o simplement perquè és un tres mil, però us asseguro que el Sotllo no és
un tres mil i prou, no és un simple cim per a completar una llista, no ho és, el Sotllo és un dels cims
amb més personalitat del Pirineu i encara us diré més, el Sotllo en estat pur, ho és des de la vall
de Baborte.

P

er tant, tenim que el Sotllo és un cim principal, de gran bellesa i de molt caràcter i
aquest estiu l'hem triat perquè sigui la
nostra fita del tres mil de l'estiu.

...anirem cap al
Sotllo resseguint
una vall preciosa
i molt poc visitada,
la vall de Baborte
orientada de nord
a sud...

I és així com a l'últim dia de juliol d'enguany anirem cap al Sotllo resseguint una
vall preciosa i molt poc visitada, la vall de
Baborte orientada de nord a sud i que
transcorre paral·lela per l'oest a la clàssica ruta de la vall d'Estats.
Aparcarem al primer pàrquing de la molinassa i des d'allà mateix travessarem per
un pont la Noguera de la Vallferrera i en
lleuger descens en direcció oest anirem a
buscar l'entrada a la vall de Baborte.
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El camí es de bon fer i va guanyant alçada
de forma bastant còmoda fins que desemboca en uns prats de pastura d'alçada on
hi ha una borda pastoral oberta que pot
servir de refugi en cas necessari, és la
borda de Bassello. La vista és preciosa,
cap a l'est veiem la piràmide d'un dels
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cims emblemàtics de la regió, el monteixo de 2.905 m
Des d'aquí en una hora escassa d'hores
arribarem a un coll a 2.450 m, que ens
obre la vista sobre el màgic estany de
Baborte, en aquest punt el panorama ens
refà de l'esforç que haurem hagut de fer
des de la borda de Bassello 1.960 m, ja
que a part de la pujada durant un bon tram
del camí hem "navegat" per un bosc de
Ginesta que quasi ens arriben a les espatlles i fan molt pesat avançar. La vista és
extraordinària, tenim al nord als nostres
peus una làmina d'aigua i un fons de muntanyes sensacional, per acabar-ho d'arrodonir, al fons de l'estany, sobre un turó
estratègicament col·locat hi endevinem
una construcció de color taronja, és el
refugi del Centenari propietat de la Unió
Excursionista de Catalunya, un abrigall
metàl·lic tipus "llauna" equipat amb 8 lliteres, mantes i ràdio d'emergències.

El massi
massiss de
de la
la Pica
Pica amb
amb l'alta
l'alta vall
vall de
de Baborte
Baborte des
des del
del coll
coll de
de Seliente.
Seliente.
El

FITXA DE LA SORTIDA
Dies 30 i 31 de juliol
EL 3.000 DE L’ESTIU - EL SOTLLO 3.073m
Anada a la Vallferrera i ascensió al pic del Sotllo
per la vall de Baborte amb tornada per la vall d’Estats, possibilitat per als més agosarats i resistents
de pujar a la Pica d’Estats.
Sortides particulars cap al poble d’Àreu, on establirem el nostre camp base, alguns dormiran al
càmping i uns altres a l'Aparthotel Areu.
Des d’aquí, el dia 31 sortirem cap a l’aparcament
de la molinassa amb cotxes particulars, cotxes
prèviament autoritzats pel Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
VOCAL: Pere Gelis Torró. Tel: Pere Gelis, 659 535 110
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Refugi "llauna" del Centenari a l'estany de Baborte.
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El Sotllo 3.073 m per la vall i estany de Baborte

L'escenari on està ubicat aquest refugi és
absolutament màgic, un indret de postal
absolutament preciós.
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Des d'aquí seguirem en direcció nord pel
cercle lacustre de Baborte i ens enfilarem
al coll del mateix nom o de Pedres Blanques de 2.595 m, en aquest punt tenim
visualment el Sotllo i tot el massís de la
Pica a la vista. Ara descendirem uns cent
metres i travessarem un altre cercle lacustre, el dels estanys de la coma de Sotllo,
al final d'aquest cercle ens enfilarem cap
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al nord-est a un coll de 2.765 m, una
vegada aquí, estarem sobre el cordal que
baixa directament del cim del Sotllo, ja
només ens quedaran tres-cents metres
per fer el cim.
La tornada la farem en sentit contrari per
la ruta normal d'ascensió de la Pica pel
coll del Sotllo, la vall d'Estats, el refugi de
la Vallferrera i finalment l'aparcament de
la molinassa.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

El Bas Mountain Festival (BMF)

E

mireia miró protagonista en el Bas mountain.

Un petit recordatori dels temes tractats
1. El pas per Catalunya de Charles Lyell (fundador al segle XIX de la Geologia moderna)
amb especial referència a la seva estada a
la Garrotxa i el seu contacte amb la gent del
país en el context de les guerres carlines.
(Una brillant i divertida exposició del geòleg
Isaac Camps).

...El Festival va
tenir un
presentador
coordinador
excepcional per
l'ocasió: el
director de la
revista de la FEEC,
en Quim Pons...
Charles Lyell, en Principis de geologia descriu els
processos que han succeït a la terra.

2. La mireia miró ens va enlluernar, primer,
amb la descripció de l'espectacular currículum d'una gran campiona a l'elit de l'esquí de muntanya europeu, i, en segon
terme, i amb sorpresa nostra, ens va reflexionar sobre els greus reptes i problemes
personals que s'enfronten els/les joves
que competeixen. Un gir a la seva vida. De
la competició al coaching.

3. La famosa pel·lícula de TV3, Balandrau,
va ser projectada i comentada per alguns
dels seus protagonistes. Un col·loqui amb el
públic per esbrinar què es podia haver fet
millor per augmentar la seguretat a la muntanya. Una aproximació original i necessària a la contemplació d'una pel·lícula que
descriu un greu accident de muntanya.
4. I el tema central de la diada era "l'ús i
abús de la muntanya". Una taula rodona i
una "fila zero" amb representants de primer nivell. Representants de totes les administracions i entitats involucrades en l'anàlisi i possible resolució dels conflictes.
Una participació del públic molt crítica
Una qüestió que als nostres municipis està
molt candent, ja que la nostra "mitja muntanya" està molt "humanitzada" i el
turisme exigeix un cert control.
malgrat tot, el públic va sortir decebut per
la indefinició per part dels responsables de
quins són els problemes i quines les possibles solucions.
Sembla evident que aquest tema l'haurem
de tractar en pròximes edicions del BmF.
El Festival va tenir un presentador coordinador excepcional per a l'ocasió: el director
de la revista de la FEEC, en Quim Pons, que
sempre va ser molt incisiu per aconseguir
una participació activa dels assistents.
La jornada va ser presidida per l'alcalde de
la Vall d'en Bas, el president de la FEEC, i el
president del GECA.
Lluís Pujiula
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...el tema central
de la diada era
"l'ús i abús de la
muntanya". Una
taula rodona i una
"fila zero" amb
representants de
primer nivell...

l 30 d'abril passat, a can Trona, vàrem celebrar el tercer BmF.
Després de dos anys de pandèmia, podem
dir que el festival de muntanya de la nostra
vall s'ha consolidat gràcies a la voluntat
decidida de l'Ajuntament i del GECA i també
pel suport explícit de la FEEC.
Aquesta tercera edició ha comptat amb la
participació de conferenciants de nivell i
temes d'actualitat.
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Festa de la mainada

GECAmainada / jovent

El GECAjovent al salt de la Coromina.

E
...L’activitat
consistia a fer dos
grups i aquests
havien de resoldre
diferents
trencaclosques
que els conduirien
a noves pistes...
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...La mainada va
ser ràpida a
desxifrar els
trencaclosques i
trobar la següent
ubicació on hi
havia el sobre...
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l dia 24 d’abril es va celebrar la XVI Festa de
la mainada i del Jovent. Era la primera festa
després de la maleïda pandèmia; tot i això,
va ser un èxit d’assistència i és que els
macarrons i la carn a la brasa s’ho valen!
Els monitors i premonitors vam quedar una
mica abans per preparar les activitats i agafar forces amb un bon esmorzar. La d’aquest
any va ser un Escape room pel poble dels
Hostalets.
L’activitat consistia a fer dos grups i aquests
havien de resoldre diferents trencaclosques
que els conduirien a noves pistes fins a
aconseguir el premi final. L’inici era al local
social dels Hostalets, allà s’entregava el
primer sobre a cada equip. Els altres sobres
estaven repartits per llocs emblemàtics del
poble com pot ser el camp de futbol, l’església, el cementiri, etc.
La mainada va ser ràpida a desxifrar els
trencaclosques i trobar la següent ubicació
on hi havia el sobre. El més curiós va ser que
l’inici també va ser el final, encara que ells
no ho sabien. Per la seva sorpresa, quan van
arribar de nou al local, els va tocar buscar el
tresor amagat.
Quan el van trobar finalment, van poder
gaudir, com no podia ser d’una altra
manera, d’unes llaminadures delicioses!
mentrestant, el jovent havia anat a caminar
per veure el nou mirador del Salt de la Coromina que havia obert la Secció de muntanya.
Vam agafar el camí de la Portallera passant
per la Coma fins a arribar a la riera de Falgars. Aquí és on ens vam haver de des-

calçar per poder-la travessar i, per sorpresa
de tots, ningú va caure de cul, però la cosa
no acaba aquí.
Un cop calçats i amb els peus mig molls,
vam començar la pujada i més o menys a la
meitat era on hi havia el nou mirador, però
abans ens vam equivocar i vam haver de
recular. Finalment, però, vam trobar el trencant i vam arribar al mirador, que et deixa
ben bé a sota del salt. La perspectiva des
d’allà és impressionant i, per sort nostra,
baixava aigua.
Un cop fetes les fotos de rigor, ens vam dirigir cap a la Portallera i allà sí que ens vam
ben mullar, això sí que va ser molt divertit.
Un cop molls, vam acabar de pujar i vam
anar direcció a Falgars.

...Amb nostàlgia i
alegria, recordem
com ens ho
havíem passat de
bé en aquelles
sortides i com de
bé ens ho hem
passat en les més
recents...

El grup al complet en el pase del DVD.

Finalment, van agafar el camí que baixa pel
dret de la pista forestal i que ens porta cap
al Terrers i la font de la Clapera, fins a arribar un altre cop al local social i completar la
circular.
Ara sí, un cop agafada la gana, tocava parar
taula i preparar la teca! El dinar, com sempre, va ser molt bo.
Un cop amb la panxa plena i les taules desparades, tocava veure el recopilatori de
vídeos tan esperat i aquest any en un nou
format, en comptes de DVD, en un llapis de
memòria USB! Ens actualitzem als nous
temps, ha, ha, ha.
Una de les coses que realment sorprenen és
que la mainada, amb quasi dos anys que
feia que no els vèiem, ha canviat molt i

veient els vídeos de les fotos antigues,
encara més. Veus que aquells petits ja no
són petits i han anat canviant tant físicament com mentalment, ja es veuen més
adults per unes coses i encara són mainada
per unes altres. Amb nostàlgia i alegria,
recordem com ens ho havíem passat de bé
en aquelles sortides i com de bé ens ho hem
passat en les més recents amb les noves
incorporacions i que esperem que en siguin
moltes més. I vull fer menció especial també
a les famílies que ens han donat la seva confiança i ens han ajudat sempre que ho hem
necessitat.
Gràcies i fins a la propera!

Joan Rubió

Dinar Festa GECAmainada i GECAjovent.

El GECAmainada al final de l’activitat.
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...Una de les coses
que realment
sorprenen és que
la mainada, amb
quasi dos anys
que feia que no els
vèiem,...
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Lletissonada GECAventura’t

...la Lletissonada
va demostrar què
és realment
encadenar camins,
corriols, valls i
cims. Al mateix
temps, ens va
mostrar què és el
veritable esperit
del GECA...
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...Els primers raigs
de sol ja ens
mostraven que
xalaríem de
magnífiques vistes
i així va ser...
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Inici de la Lletissonada en direccio al camí de la Portallera.

Som lletissons i lletissones!

I

ja en van 42. Es diu de pressa, però es
tracta d'un número que engloba milers d'experiències, records, recorreguts i vivències.
És esforç, companyonia, treball en equip i
estima per l'entorn. En alguns àmbits és
probable que, un cop s'ha aconseguit la
fita, no cal tornar-hi. Sort que el món de l'excursionisme no és així i encara menys amb
la Lletissonada.
Per nosaltres va ser la primera caminada
plegats. Una primera 42a edició del Gecaventura't per la Vall d'en Bas. I, com no
podia ser d'altra manera, enguany, la Lletissonada va demostrar què és realment
encadenar camins, corriols, valls i cims. Al
mateix temps, ens va mostrar què és el veritable esperit del GECA i què significa la
colla, la il·lusió de la sortida i de fer equip
per gaudir, amb respecte, del que més estimem.
Fins i tot, per alguns i algunes, aquesta va
ser la primera vegada que trepitjaven puigs
com el de Sabastida, el d'Afra o la serra dels
mateus i veien fonts recuperades o refeien
les passes d'antics camins, des de Can Toralles passant pel Fluvià i fins a arribar a la
nova font de la Portellera.
Des del primer moment que van donar el
tret de sortida, vam aixecar-nos com la boira
amb el dia. Els primers raigs de sol ja ens
mostraven que xalaríem de magnífiques vistes i així va ser. Les passes ens van portar
per nous revolts, fora del recorregut, per

acabar topant-nos amb el salt de la Coromina. Aquest va ser el nostre primer punt de
control. Ben especial.
Amb aquest primer premi a la retina vam
continuar l'embranzida. Vam acabar de
recuperar forces amb quatre ullereres de
pasta de full al capdamunt de la primera
pujada i amb les vistes de la Coromina i Falgars. Des d’aquí vam continuar fent camí de
la mateixa manera que repassàvem les sortides passades i fèiem córrer idees per a les
pròximes. Amb riures i amb il·lusió. I així
mateix vam arribar al punt àlgid del dia, al
puig Sabastida.

En vistes al Puig de Sabastida.

...mentre recorríem
la part plana del
sud de la Vall d'en
Bas, de cop ja
érem al mateix
punt on feia set
hores havíem
començat una
nova aventura...

El grup a la passarel·la després de la font de les Fogosses.

havíem començat una nova aventura. Allà,
ràpidament, vam poder mostrar les nostres
credencials d’excursionistes, posar-nos les
noves samarretes de record i abraçar-nos
per la fotografia grupal. I, allà, també ens
vam retrobar amb la resta de companys que
feia estona reposaven al prat seguint el
ritme de la música, sense vambes i gaudint
de la fresca.
mentre els ulls somreien més que les
boques i començaven a caure les primeres
quatre gotes, ens vam adonar que havia
estat un altre gran dia per apuntar al calendari dels vinents. Perquè, naturalment, la
Lletissonada és retornar a on pertanyem.
GECAventura’t

El grup GECAventura't a l’arribada.

NOTA DE DISCULPES SOBRE LA LLETISSONADA 2022
Enguany la Lletissonada ens ha portat la feina de sempre, agraïda i de bon fer juntament
amb tots els companys de l’entitat. Tanmateix, aquest 2022 la recordarem per haver tingut més neguits dels habituals, neguits per malentesos amb diferents propietaris del Collsacabra, amb qui hem tingut tracte al llarg dels anys. L’accés continuat d’excursionistes,
ciclistes i esportistes en general que fan ús del medi natural s’ha de poder compaginar
amb els legítims drets dels propietaris pels qui aquest medi natural és on desenvolupen
diferents activitats econòmiques d’agricultura, ramaderia i aprofitament forestal. Des de
la Junta del GECA, conscients d’aquests problemes, volem fer constar la nostra disposició a trobar sempre una solució de consens i disculpar-nos si en algun moment ens hem
equivocat. Us podem ben assegurar que haurà estat per desconeixement i mai en cap cas
fruit de la mala fe. Al llarg de les 41 Lletissonades anteriors creiem haver demostrat
aquesta nostra manera de fer enfront de propietaris i institucions.
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...Les bromes, els
somriures i les
ganes
impregnaven tots
els amants de la
muntanya –petits
i grans– que s’ hi
trobaven...

I allà ja les emocions i sensacions eren
generalitzades. Les bromes, els somriures i
les ganes impregnaven tots els amants de la
muntanya –petits i grans– que s’hi trobaven
així com els que vam anar topant al llarg del
camí costerut. Gran part d'ells vam descobrir que venien de més lluny, de les comarques barcelonines i d'arreu de les gironines.
Les edats, com les procedències, també
eren ben variades.
Tot planejant pel pla de Bertajol, refent
l'empedrat de l'Alou i enfilant el turó de
Santa Cristina, vam continuar pel camí de la
Torrentera. Vam anar avançant i intensificant el pas, agafats a cordes; rient-nos de
nosaltres mateixos i mirant de ben a prop on
posàvem els peus i el cul.
Vam tenir clar que el recorregut se'ns faria
curt. Hi havia moltes ganes i els temes no
paraven de rajar. Anàvem teixint camí així
com les noves amistats creades, els coneguts que retrobàvem i les complicitats que
s'entrelligaven. És a dir, fent una bona caminada.
En arribar al tercer control, a la Casa del Coll,
va ser l'hora d'escollir entre els diversos
gustos de iogurts o l'aigua amb xarop de
menta per fer baixar la calor. D’altres, però,
van preferir flairar de nou l'alè dels companys per assegurar que el que havíem
estat sentint eren els alls bords dels vorals.
I, finalment, tot xino-xano, mentre recorríem
la part plana del sud de la Vall d'en Bas, de
cop ja érem al mateix punt on feia set hores
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Fitxes de les sortides del segon trimestre del 2022

SORTIDA A LA COSTA (PUIG DE
L’ÀLIGA, ROSES)
27 de març de 2022 – 44 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 4.27 h – Horari total: 5.57 h
Itinerari: Roses (zona esportiva), rec de Saiols, coll
de Saiols, puig d’en massot, puig Cabrit, puig de
la Sardina, can Causa, mas els Arbres, puig Alt,
puig Rodó, puig de malaterra, la Tomba del General, Cista del pla de Gates, menhir de Cara Cremada, bauma del cap de l’Home i Estació d'autobusos de Roses.
Altura màx: 494 m – Altura mín: 25 m
Desnivell aprox: 625 m.
Quilòmetres: 12,580 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: bon temps

XLIV EMBARDISSADA

XLII LLETISSONADA (PUIG SABASTIDA)

24 d’abril de 2022 – 526 participants

1 de maig de 2022 – 1.003 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 6.31 h – Horari total: 7.59 h
Itinerari: Sant Esteve d’en Bas, carretera dels martins, Toralles, pont de can Benet, els Hostalets d’en
Bas, la Coma, camí de la Portallera, font de la Portallera, font Nova, la Codina, el Sangles, coll de
Saiols, puig de Sabastida, pla de Bertajol, serra
mateus, coll de Pixa Núvias, el coll de Pruit, la Garganta, la Pixanera dels matxos, font de les Fogoses,
el molí Vell, el molí de l’Aubert, pont medieval de
les mates, pont de la Cau i Sant Esteve d’en Bas.
Altura màx: 1.242 m – Altura mín: 478 m
Desnivell aprox: 886 m. Quilòmetres: 22,080
Mitjana: 3,5 km/h - Temps: bon temps

Vocal: CEO
Horari efectiu: 6.54 h – Horari total: 7.50 h
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Itinerari: Tortellà, forn d’en Prim, pont de Balagar,
Bellús, font de Bellús, el Borró, pla del Pedró, font
de Pollastric, coll de Pollastric, els Castallets, Sant
miquel de Coma de Roure, can Lleona, Sales de
Llierca, can Sabater i Tortellà.
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PUIG NEULÓS (ALT EMPORDÀ)
15 d’abril de 2022 – 55 participants
Vocal: Pere Julià i Josep Puigvert
Horari efectiu: 5.04 h – Horari total: 6.22 h
Itinerari: Les Pipes, pont de Requesens, pantà de
Requesens, torrent de coll Pregon, coll del Faig, puig
Talaiador, coll Pregon, refugi de la Tanyareda, font de
la Tanyareda, puig Neulós, pou de Glaç del Neulós,
coll del Pou, coll Forcadell, coll Forcat, font de la Verneda, Requesens, la Caseta del Canal i les Pipes.
Altura màx: 1.258 m – Altura mín: 398 m
Desnivell aprox: 937 m.
Quilòmetres: 15,740 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps
Conjunta: CEO

Altura màx: 987 m – Altura mín: 214 m
Desnivell aprox: 1.082 m.
Quilòmetres: 22,850 – Mitjana: 3,4 km/h
Temps: bon temps — Conjunta: GECA

SANT MARTÍ SACALM –
SANTUARI DEL FAR
22 de maig de 2022 – 19 participants
Vocal: GECA
Horari efectiu: 3.45 h – Horari total: 5.57 h
Itinerari: Sant martí Sacalm, grau de Santa Anna,
santuari del Far, mirador de l’Ave maria, pla de
maia, grau del Galeró, castell de Fornils, can
Sant Pau i Sant martí Sacalm.
Altura màx: 1.123 m – Altura mín: 564 m
Desnivell aprox: 823 m
Quilòmetres: 16,690 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

TÚNEL DE LA MINA – TOSSAL DE TRESSERRA
5 de juny de 2022 – 27 participants
Vocal: Jordi m. Casadevall
Horari efectiu: 4.05 h – Horari total: 5.07 h
Itinerari: Túnel de la mina, mare de Déu dels Tossals, serrat de Runers, tossal de Tresserra, serra
dels Tossals, pujada de matamatxos i túnel de la
mina.
Altura màx: 1.525 m – Altura mín: 1.215 m
Desnivell aprox: 668 m.
Quilòmetres: 11,075 – Mitjana: 2,7 km/h
Temps: bon temps

Socials

11 de Setembre
Diada Nacional de Catalunya
A les 9 del matí ens trobarem al local social
del GECA, a Can Tista, i en comitiva i guarits
amb senyeres i estalades pujarem fins al
Puig de Sant Antoni.
Tot fent servir el lema "sempre més amunt"
farem el canvi de l'estalada desitjant que
sigui l'últim any que oneja i puguem canviar-la per les nostres quatre barres.

moment del canvi d’estelada al puig de Sant Antoni de l’any 2021.
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Un cop acabat l'acte i el cant dels seguedors hi haurà esmorzar per tots els assistents.
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Sortides socials
Flama del Canigó
"Com cada any el GECA ha tornat a organitzar a en
Bas l'encesa de la foguera de Sant Joan a Sant
Esteve d'en Bas. El dia 23 de juny a la tarda un grup
de persones, grans i petits, vam anar fins a Olot a
recollir la flama del Canigó al Passeig de la muralla i la vam portar corrents fins a en Bas. Després
de llegir el manifest d'Òmnium i es va encendre la
gran foguera. Hi ha haver garnatxa i galetes per a
tothom mentre podiem veure com s'anava encenent el foc amb la música dels grallers d'en Bas de
fons.
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A més, enguany, els lletissons vam poder gaudir
per una sardinada a la plaça organitzada per la
festa major, la qual va ser un gran èxit!"
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moment de la gran sardinada a la plaça.

muntanya

Corsavell, collada de Can Nou.
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
SORTIDA: 6.30 del matí del local social del GECA
6.45 de l'aparcament del Consum
Dia 9: SANT JOAN DE MUSSOLS
ITINERARI: collada de Can Nou, Can Nou, camí de VOCALS: Salvador Carrera
l’Escaleró, Sant Joan dels mussols, Sant martí TELèFON: 629 364 843 -606 651 591

octubre

juliol
Dia 17: SORTIDA AL PIRINEU
ITINERARI: Aparcament estació esquí Vallter, coll
de la marrana, pic de Bastiments, pic de Fresers,
pic de l’Infern, barraca de Tirapits, coll de la
marrana i aparcament Vallter.
DURADA: 4.45 hores de marxa efectiva
HORA DE SORTIDA:
6.15 h del local social del GECA
6.30 h de l'aparcament del Consum
VOCALS: GECA
Telèfon: 677 318 530 - 606 651 591

j

Dia 23 i 24: EL GAIREBÉ 3.000 DE L’ESTIU
TUC DE RATERA (PALLARS SOBIRÀ)
ITINERARI: Vall de Ruda: Pont de Locampo, refugi de
Saboredo, port de Ratera, tuc de Ratera (2.862 m),
tornada pel mateix camí.

L’ermita de Sant Joan de Bassols.

Dia 30 i 31: EL 3.000 DE L’ESTIU. PIC DE SOTLLO
VOCAL: Pere Gelis
(Tota al informació a les pàgines centrals).

agost

setembre
Dia 4
ITINERARI: molí de l’Aubert, camí Portellera, camí
d’en menguis, tossa de Pujolriu, el Grau d’Olot,
font de les marrades, riera del Grau, mirador del
Pedró, els Bertrans i molí de l’Aubert.
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
SORTIDA : 7.30 h del local social del GECA
VOCALS: Quim Barcons i Joan Juanola
TELèFONS : 620 052 956 I 609 943 888
Dia 25: APLEC DE SANT QUINTÍ
ITINERARI: molí de l’Aubert, camí Ral, pixador dels
matxos, camí Travesser, torrent de la Teularia, la Feixassa, coll d’Úria, Siurana i molí de l’Aubert.
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva
SORTIDA: 7.30 del matí del local social del GECA
VOCALS: GECA
TELèFON: 630 426 791 – 696 186 123

juliol
Dies 30 i 31. EL 3.000 DE L’ESTIU
EL SOTLLO 3.073 m
Anada a la Vallferrera i ascensió al pic del Sotllo per la
vall de Baborte amb tornada per la vall d’Estats, possibilitat per als més agosarats i resistents de pujar a
la Pica d’Estats.
Sortides particulars cap al poble d’Àreu, on establirem
el nostre camp base, alguns dormiran al càmping i uns
altres a l'Aparthotel Areu.
Des d’aquí, el dia 31 sortirem cap a l’aparcament de la
molinassa amb cotxes particulars, cotxes prèviament
autoritzats pel Parc Natural de l’Alt Pirineu.
VOCAL : Pere Gelis Torró. Tel: Pere Gelis, 659 535 110

agost
Dia 21. BBQ DE GERMANOR
Quan s’aproximin les dates s’aniran perfilant detalls a
www.geca.cat i per Instagram @geca_84
VOCALS: Guillem i mireia (693 961 869 i 621 231 763)

setembre
Dia 25. TORRENEULES
ITINERARI: Central de Daió, Coll de les Pedrisses, Coll
Llispert, Collada de Torreneules, Torreneules, Pont
Freser, Refugi de Coma de Vaca, Salt del Grill, Central
de Daió.
LLOC DE SORTIDA: Supermercat el Consum - Olot
HORARI: 6.45 hores
HORES DE mARXA EFECTIVA: 6 hores
VOCALS: Raquel i mireia (695 614 734 i 621 231 763)

jovent

setembre
Dia 4: RESSEGUINT EL FLUVIÀ
ITINERARI: Resseguirem tot el Fluvià, per dins el
riu, des del molí Vell fins a la zona del Verntallat.
LLOC DE SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI: 9.00 h del matí
HORES DE mARXA EFECTIVA: 3 hores
VOCALS: Xevi Juanola, Joan Rubió, marta Bonamaison

octubre
Dia 2: 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 hores
VOCALS: Sergi Plana, Ester mulí, Laia Amat

Entrada a la cova del Bisbe

CONSULTEU A LA NOSTRA WEB ELS POSSIBLES CANVIS www.geca.cat
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Dia 20: SORTIDA NOCTURNA AL PUIG MOSCÓS
(RIPOLLÈS)
ITINERARI: La font vella de molló, Santa Cecília, la
Bola, el Grell, puig Assiol, puig moscós, rocasses
d’en moi, Santa magdalena i molló.
DURADA: De 3.45 hores de marxa efectiva
SORTIDA: 4.45 h de la tarda del local social del
GECA o a les 5.00 h de la tarda de l'aparcament del
Consum.
VOCAL: Jordi Freixa
Telèfon: 677 318 530
Si és possible, en acabar, hi haurà sopar. Cal apuntar-se. Consulteu web.
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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
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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 154

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

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

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

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

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

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

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

Allotjaments

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

CENTRAL LES PRESES
SANT ESTEVE D’EN BAS
PASTISSERIA LES PRESES

Tel. 972 69 30 88
Tel. 872 20 25 76
Tel. 972 69 30 90

Carrer Joan Maragall, 9
Tel. 872 204 285
17176 - SANT ESTEVE D’EN BAS
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Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com
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