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Ajuntament d’Amer

GENER

Dia 9.	Assemblea	ordinària

Dia 17.	Sortida	a	la	neu:	el	
Gra	de	Fajol

Dia 25.	Coneguem	els	
nostres	camins

Dia 31.	Aplec	de	Santa	
Brígida	i	V	Concurs	
Fotogràfic	Nummulit

AGOST

Edició	d’El	Batall

JUNY

Dia 13.	Sortida	als	Pirineus

Dia 28.	Coneguem	els	
nostres	camins

JULIOL

Dia 4.	Ruta	Nocturna

Dia 11.	Memorial	Pere	
Fontàs

OCTUBRE

Dia 4.	La	Ruta

Dia 25.	Coneguem	els	
nostres	camins

IV	Mostra	d’Audiovisuals	
de	Muntanya	i	Aventura	
Cingle	de	Santa	Brígida

SETEMBRE

Dia 20.	La	Volta	al	Mont

MARÇ

Dia 14.	Actes	de	
l’aniversari	del	grup

ABRIL

Dia 12.	Sortida	naturalista

Dia 19.	Coneguem	els	
nostres	camins

NOVEMBRE

Dia 29.	Coneguem	els	
nostres	camins

DESEMBRE

Dia 20.	Portada	del	
pessebre

Edició	d’El	Batall

MAIG

Dia 17.	Marxa	de	les	
Ermites

Dia 31.	Coneguem	els	
nostres	camins

FEBRER

Dia 1.	Aplec	de	Santa	
Brígida	i	V	Concurs	
Fotogràfic	Nummulit

Dia 22.	Coneguem	els	
nostres	camins

Bon treball d’equip

El Batall	continua	essent	una	finestra	des	d’on	els	socis	i	no	socis	poden	informar-se	del	que	es	fa	des	del	Grup	
Esquelles;	així	com	també	fer-nos	arribar	les	seves	experiències.	Fem	un	bon	equip	de	treball,	som	com	les	formi-
gues,	cadascú	dins	les	seves	possibilitats	personals,	laborals	i	familiars	hi	participa;	sovint	semblen	tasques	insig-
nificants,	però	després	ens	adonem	que	l’exemplar	que	teniu	a	les	mans	és	fruit	de	la	SUMA	del	treball	individual	
i	col·lectiu	amb	una	gran	varietat	d’escrits.

Intentem	ser	creatives	i	transmetre	les	informacions	de	manera	diferent;	amb	imatges,	amb	les	percepcions	dels	
participants,	amb	una	recepta	culinària,	amb	dibuixos...	ja	veureu!

Volem	una	revista	amena	de	llegir	i	on	tot	el	que	té	a	veure	amb	l’excursionisme	i	la	natura	tingui	el	seu	espai.	

A	vegades,	alguns	lectors	ens	han	fet	arribar	el	següent	comentari:	“(...)	arriba	El Batall,	l’obro,	el	fullejo	i	de	se-
guida	ja	sóc	al	final.	Quin	greu,	se’m	fa	curt	(...).”	Des	del	consell	redactor	també	compartim	aquesta	experiència;	
perquè	són	poques	pàgines	però	hi	ha	molta	feina	darrere	per	aconseguir	poder	publicar	dues	vegades	l’any	el	
nostre	butlletí.	Per	això,	un	cop	més,	us	demanem	les	vostres	col·laboracions	amb	el	format	que	vulgueu:	imatges,	
escrits,	enllaços,	anècdotes...;	perquè	així	a	final	d’any	puguem	tornar	a	gaudir	tots	plegats	d’aquesta	publicació.

Per	tant,	ara	que	per	a	la	majoria	és	o	serà	època	de	vacances,	penseu	en	el	grup	i	feu-nos	arribar	les	vostres	
aportacions	estiuenques,	que	amb	la	quantitat	de	socis	i	sòcies	que	som	segur	que	són	ben	diverses.

Us desitgem un bon estiu a tothom!

Amunt i endavant!

Consell redactor

En el batall anterior...

I	en	plena	fresca	de	desembre,	quan	a	les	
6	de	la	tarda	ja	era	fosc...	us	vam	explicar	
d’on	venia	la	tradició	de	fer	innocentades	
el	28	de	desembre,	Sants	Innocents,	i	us	
proposàvem	que	busquéssiu,	en	El Batall,	
les	innocentades	que	hi	havíem	“colat”.

Les	vàreu	buscar?	Les	vàreu	trobar?

Aquí	en	teniu	la	resolució:	
-	 En	 el	 calendari	 d’activitats,	 us	 infor-
màvem	que	el	dia	9	de	gener,	un	cop	
acabada	 l’assemblea	 ordinària,	 comp-
taríem	 amb	 una	 degustació	 a	 càrrec	
dels	germans	Roca,	d’El	Celler	de	Can	
Roca,	 millor	 restaurant	 del	 món.	 L’as-
semblea	no	va	acabar	així.	Va	acabar	
molt	millor!	

-	 A	la	pàgina	10	us	informàvem	d’on	viuen	
la	majoria	de	socis	i	sòcies	del	Grup.	De	
moment,	no	comptem	amb	cap	soci	ni	
sòcia	que	visqui	a	Nova	York.

Sants innocents tots aquí presents! 
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Encesa de l’estrella a Santa Brígida
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24	de	desembre

LLoances guanyadores de l’Aplec de Santa Brígida 2015

Categoria adult

Des	de	les	pedres	estant
ens	fa	l’ullet	tot	pujant.

Santa	Brígida	ens	espera
per	donar-nos	bona	xera.

Marta Cortijo i Guitart

Primer	diumenge	de	febrer,
no	cal	organitzar	què	fer.

A	peu,	per	la	cinglera	o	pel	camí,
a	Santa	Brígida	fem	destí.

Santi Sidera

R AC Ó  P O È T I C

Categoria infantil

A	Santa	Brígida	pugem
mentre	la	iaia	prepara	el	dinar,

primer	l’ermita	visitem,
i	després	baixem	a	menjar.

Marc Pujol i Llach

Portada del pessebre al Castell de Montsoriu
21	de	desembre

Enguany	van	participar	en	el	concurs	15	adults	i	6	de	categoria	infantil.	El	jurat,	format	per	Isabel	Junquera,	Noemí	Casa-
dellà	i	Quim	Vilar,	va	determinar	que	les	lloances	guanyadores	de	l’aplec	2015	van	ser	les	següents:

Gràcies	Isabel	Rabasseda	per	fer	el	pessebre!

1	de	febrer

4 paraules d’una debutant a l’aplec 

Com	t’assebentes	de	l’aplec?	
	 La Sílvia Rabionet m’ho va dir.

Què	et	fa	venir?	
	 M’agraden els aplecs i festes de 

poble; són molt propers a les per-
sones.

Per	què	et	quedes	a	dormir?	
	 Perquè així es viu amb més in-

tensitat la festa, ja que tens més 
contacte amb les persones que hi 
participen i es fa més germanor.

Xiulet	o	lloança:	
	 Xiulet.

Adjectiu	que	defineixi	un/a	esquella:
	 Sonor.

El	primer	que	et	ve	al	cap	quan	llegei-
xes	o	sents	un	vocabulari	tan	propi:
	 Ermità	 i	 ermitana:	 Home i dona 

que cuiden una ermita.
	 Rocs:	Dolç, també dur.
	 Xiulet	de	cargolina:	Màgic.
	 Goigs	a	la	santa:	Cant.
	 Lloança:	Rodolí.
	 Encantament	de	coques:	Compe-

tició.
	 Fogueró:	Fascinació.
	 Nummulit:	Arcaic.

Si	vols	afegir	algun	comentari,	enda-
vant.	
 Només donar les gràcies per l’aco-

lliment i hospitalitat que vaig rebre 
de tothom.

M. del Carme Mur Cañet 

L’arròs de Santa Brígida

L’aplec	 és,	 sens	 dubte,	 un	 dia	 ben	
atrafegat	pel	Grup	Esquelles	i	per	a	
tot	 aquell	 o	 aquella	 voluntària	 que	
dies	 abans	 hagi	 dit:	 “Eps,	 podeu	
comptar	amb	mi	el	 dia	de	 l’aplec!”.	
L’engranatge	 es	 va	 repetint,	 polint	
i	millorant,	però	hi	ha	una	part	que	
quedarà	intocable:	el	dinar	d’arròs	a	
què	es	convida	a	tothom	que	hi	hagi	
donat	un	cop	de	mà,	els	ermitans	 i	
ermitanes	entrants	 i	sortints	 i	altres	
persones	de	l’entorn	afectiu	–i	efec-
tiu,	de	fet!–	del	Grup	Esquelles.

Aquest	any,	en	Joan	 i	 la	Núria	ens	
van	explicar	com	fan	l’arròs,	així	que	
aneu	fent	salivera,	que	això	s’anima!

Ingredients	per	a	50	persones:
4	kg	de	sèpia
3	kg	de	musclos
1	kg	de	gambeta
3	kg	de	peix	per	fer	un	bon	brou
6	kg	d’arròs
1	kg	de	salsitxes
1	kg	de	cap	de	llom
2	kg	de	cebes
½	kg	de	prebot	verd
2	llaunes	de	800	gr	de	tomata	pelada
3	cabeces	d’alls
Julivert	per	a	la	picada

Aplec de Santa Brígida

Preparació:

Com	 tota	 bona	 menja,	 es	 comença	
amb	un	bon	sofregit,	on	s’hi	posa	 la	
ceba,	el	pebrot,	l’all	i	la	tomata.

Un	cop	va	agafant	color,	s’hi	afegeix	
la	sèpia,	a	 la	qual	s’hi	 incorporarà	 la	
carn,	 un	 cop	 la	 primera	 sigui	 cuita.	
Seguidament,	 s’hi	 posa	 l’arròs,	 per-
què	 rossegi.	Mentrestant,	el	brou	de	
peix	ja	pot	anar	fent	 la	xup-xup,	per-
què	entre	15	 i	 20	minuts	abans	que	
ens	 apreti	 la	 gana	 serà	 el	 moment	
d’afegir-lo	a	la	paella.

La	 cocció,	 doncs,	 serà	 d’uns	 20	mi-
nuts,	 temps	que	es	pot	 aprofitar	 per	
anar	a	comprar	Rocs	al	bar,	escriure	
alguna	 lloança	 o	 saludar	 aquell	 vell	
conegut	 a	 qui	 cada	 any	 i	 sens	 falta	
ens	trobem	dalt	la	penya	fascinat	pel	
paisatge.	

Moltes	gràcies,	Núria	 i	 Joan,	 per	 fer	
de	 l’ermita	 de	 Santa	 Brígida	 un	 tan	
bon	restaurant!

Ermitans	2015:	Ramon	Tarrés	i	Adriana	Fontàs
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Marxa de les Ermites

Sortida Naturalista al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 46è Aniversari del grup
14	de	març12	d’abril

17	de	maig

Els	Aiguamolls	de	 l’Empordà	són	una	
de	les	principals	zones	humides	de	Ca-
talunya,	juntament	als	deltes	de	l’Ebre	
i	el	Llobregat.	La	importància	d’aques-
ta	zona	d’aigua	dolça	en	va	motivar	la		
protecció	l’any	1983	a	partir	de	la	crea-
ció	de	la	figura	de	Parc	Natural.

La	seva	conservació	n’ha	vist	de	 tots	
colors	 i	darrerament	 la	gestió	ha	patit	
importants	 retallades.	 Visites	 com	 la	
que	va	organitzar	el	soci	Grabi	de	Je-
sús	ens	ajuden	a	valorar	la	importància	
d’aquests	espais	i	prendre	consciència	
de	la	necessitat	de	conservar-los.

Passi	de	diapositives	sobre	la	Vall	d’Aosta	a	
càrrec	de	Pere	Ferriol

Bufant	les	espelmes

Arribada	a	l’Estació	d’Amer:	fita	dels	320	participants Membres	de	l’organització:	la	clau	de	tot	plegat

Avituallament	a	Santa	Lena Mapa	dels	tres	recorreguts	proposats
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Sortida als Pirineus: Núria – Noucreus – Noufonts – Eina

Sortim	 del	 monestir	 d’Amer	 a	 les	 6	
del	matí	i	agafem	els	cotxes	per	anar	
a		Queralbs,	on	agafem	el	cremallera	
que	ens	durà	a	Núria.	Les	vistes	des	
del		cremallera	són	molt	boniques	i	es	
veu	el	camí	que	es	pot	fer	a	peu	i	que	
puja	cap	a	la	vall.

Un	cop	a	dalt,	es	nota	que	ha	canviat	
la	temperatura,	ens	organitzem	i	ens	
preparem	 per	 començar	 la	 sortida.	
Des	de	Núria	es	veuen	 tan	 lluny	els	
pics!	 En	 realitat	 no	 sé	 exactament	
quin	és	quin,	ja	els	trobarem!	

Comencem	 a	 pujar	 per	 la	 zona	 est	
de	 Núria,	 només	 començar	 ja	 tenim	
un	 fort	pendent,	però	anem	tirant	de	
mica	 en	 mica.	 Després	 de	 caminar	
mitja	hora	decidim	parar-nos	a	esmor-
zar.	És	un	plaer	poder	menjar	el	típic	

entrepà	de	truita	enmig	de	la	natura.	
Com	que	sabem	que	encara	ens	que-
da	molt	camí	per	fer	decidim	anar	per	
feina	i	seguir	la	ruta.	

El	primer	pic	que	pugem	és	Noucreus.	
A	mesura	que	ens	hi	anem	acostant	
trobem	plaques	de	gel	que	encara	no	
s’han	fos	sobre	un	petit	riu.	Per	sota	
s’hi	pot	observar	que	hi	va	baixant	ai-
gua	que,	a	mesura	que	ens	acostem	
al	bon	temps,	s’anirà	desglaçant.	

Ens	queda	 l’últim	pendent,	molt	pro-
nunciat,	 i	 ja	 arribem	 al	 primer	 pic.	
Fem	 el	 cim	 i	 de	 seguida	 trobem	 les	
nou	 creus	 clavades	 a	 terra	 en	 me-
mòria	de	9	alpinistes	que	varen	morir	
a	causa	del	mal	temps.	Quan	ets	allà	
dalt	impressionen	aquestes	històries.	
Les	vistes	són	espectaculars,	es	veu	

tota	la	vall	de	Núria,	les	muntanyes	de	
Vallter,	 la	Cerdanya	i	part	del	Pirineu	
francès.	Alguns	comenten	els	pics	on	
han	pujat	amb	els	Esquelles.	

Seguim	tirant	per	tota	la	carena	en	di-
recció	a	Noufonts	i,	just	abans	de	fer	
l’última	pujada,	veiem	un	grup	d’isards	
que	tenim	molt	a	prop.	Quan	arribem	
a	dalt,	apareixen	núvols	i	boira.	Pen-
sàvem	 que	 ens	 havia	 enxampat	 el	
mal	temps.	Tot	i	això,	de	cop	se’n	van	
i	torna	a	sortir	el	sol	i	podem	veure	el	
paisatge	de	nou.	

Decidim	 seguir	 caminant	 per	 por	
que	 torni	 el	mal	 temps,	 passem	 per	
coll	 d’Eina	 i	 finalment	 arribem	 al	 pic	
d’Eina,	l’últim	cim	que	ens	quedava,	i	
ja	el	tenim	fet.	Tenim	unes	vistes	es-
pectaculars	amb	el	Puigmal	davant.	

Per	 últim,	 ens	 queda	 la	 baixada	 i	 ja	
tornem	 cap	 a	 la	 vall	 de	 Núria.	 Per-
sonalment,	és	el	que	més	m’agrada.	
Ja	sigui	caminant	o	corrent,	la	baixa-
da	 és	 un	 moment	 en	 què	 gaudeixo	
i	 desconnecto	 de	 tot.	 Mentre	 anem	
baixant,	 ens	 anem	 trobant	 corredors	
d’una	 cursa.	Ells	 pugen	 i	 encara	els	
queda	molt	per	fer,	i	els	animem.

Un	cop	arribem	a	baix	ens	reunim	tots	
per	decidir	què	fem	per	dinar.	Estem	
molt	 contents	 i	 satisfets	perquè	hem	
fet	una	ruta	molt	bonica	i	tot	ha	anat	
perfecte.	

Moltes	gràcies	al	Grup	Esquelles	per	
aquest	dia	tan	bonic.	

Carla Vilamitjana Juanhuix

13	de	juny

Sortida Nocturna al Puigsacalm
4	de	juliol

El	 dissabte	 11	 de	 juliol,	 es	 van	 pre-
sentar	 les	 bases	 del	 7è	Concurs	 de	
Composició	de	Sardanes	Vila	d’Amer.

Aquest	 concurs	 neix	 el	 9	 de	 juliol	
de	 2003	 de	 la	 mà	 de	 l’Ajuntament	
d’Amer,	 l’Agrupació	 Sardanista	 i	 el	
Grup	 Esquelles.	 Porta	 del	 nom	 de	
Memorial	Pere	Fontàs	per	recordar	el	
músic	i	compositor	amerenc	guanya-
dor,	entre	d’altres,	de	dos	premis	a	la	
sardana	de	l’any	amb	Montsevalls	el	
1975	i	El parc de la Guineu	el	1977,	
i	 el	 Joaquim	 Serra	 amb	 la	 sardana	
Castell d’Estela	el	1980.

És	 un	 certamen	 biennal	 i	 hi	 poden	
participar	tots	els	compositors	que	ho	
desitgin	amb	un	màxim	de	2	obres.	A	
la	vila	d’Amer	es	celebra	un	any	amb	
una	audició	de	sardanes	per	presen-

tar	les	bases	del	concurs	i	a	l’any	se-
güent	 amb	un	concert	 amb	 l’estrena	
de	les	cinc	sardanes	finalistes,	l’elec-
ció,	 per	 votació	 del	 públic	 assistent,	
del	premi	popular,	i	el	lliurament	dels	
premis	als	compositors.

La	 novetat	 d’aquest	 any	 ha	 estat	 la	
presentació	d’un	CD	amb	 les	 sarda-
nes	 guanyadores	 dels	 cinc	 primers	
concursos.

És	un	CD	digne	d’escoltar	amb	sarda-
nes	ben	fetes,	ben	composades	i	que	
totes	elles,	d’una	manera	o	altra,	ens	
evoquen	 indrets,	 personatges	 i	 sen-
sacions	del	nostre	poble.

A	 la	 comissió	 organitzadora	 ens	 va	
semblar	 que	 editar	 un	 CD	 era	 una	
manera	de	treure	a	la	llum,	de	donar	

11	de	juliol

Concurs de composició de sardanes Vila d’Amer · Memorial Pere Fontàs

a	conèixer,	més	enllà	del	dia	del	con-
curs,	aquesta	riquesa	creativa	en	for-
ma	de	notes	musicals	que	es	mereix	
molt	més	que	formar	part	d’un	arxiu.

A	la	presentació	de	l’acte,	la	M.	Rosa	
Vila,	alcaldessa	d’Amer,	va	lloar	molt	
encertadament	 el	 concurs	 com	 a	
mostra	de	promoció	i	conservació	de	
les	tradicions	i	la	identitat	catalana.

En	Joan	Soler,	director	de	Ràdio	Les	
Planes,	 va	 conduir	 magníficament	
l’acte,	durant	el	qual	es	va	obsequiar	
els	compositors	 i	col·laboradors	amb	
un	CD.

Es	va	cloure	la	vetllada	amb	un	refri-
geri	popular.

Carme Pujol

Cim	de	Noufonts

Baixada	a	la	Vall	de	NúriaPujada	al	Noucreus

L’equipament	 imprescindible	per	a	 fer	 la	 ruta	nocturna:	
sopar,	llanterna....i	lluna	plena!
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Properes sortides 
Setembre	-	Desembre	2015

Josep Fontàs

25 d’octubre 

Hostal	del	Fang	–	Les	Bohigues	–	
Fornichs	–	Castell	d’Ases	–	Collet	
de	Puig	del	Moro	–	Trencant	de	la	
Blanquera	de	Dalt	–	Carretera	de	
Fornichs	–	Les	Bohigues	–	Hostal	
del	Fang.

Trobada	a	la	plaça	del	Monestir	a	
dos	quarts	de	9	del	matí.

Hores	de	marxa	(aprox.):	2h.

29 de novembre

Sant	 Climent	 (trencant	 de	 Can	
Puig)	–	El	Verdaguer	–	Grau	de	
Santa	Maria	–	Sant	Roc	–	Coll	de	
Sant	Roc	(Bassa)–	Enllaç	amb	la	
Ruta	 de	 les	 Ermites	 –	Grau	 del	
LLop	–	Trencant	de	Can	Puig.

Trobada	a	la	plaça	del	Monestir	a	
dos	quarts	de	9	del	matí.

Hores	de	marxa	(aprox.):	2h	30min

Al	setembre	no	hi	haurà	sortida	
perquè	per	al	dia	20	està	progra-
mada	la	Volta	al	Mont	i	al	4	d’oc-
tubre	hi	ha	la	Ruta.	Tindríem	tres	
sortides	seguides.

AC T I V I TAT S  G E A E  2 0 1 5

Sortides “Coneguem els nostres camins”
Darreres sortides 
Gener	-	Juny	2015

25 de gener

Participants:	24	

Sortim	a	les	8	del	matí	de	la	plaça	
del	 Monestir.	 Després	 d’una	 nit	
de	fort	vent	i	comptant	que	estem	
al	mes	de	gener	i	fa	fred,	som	un	
total	de	24	caminaires,	alguns	ja	
assidus	 als	 “Coneguem”	 i	 altres	
que	hi	vénen	per	primera	vegada.	
No	 fem	 el	 primer	 tram	 del	 camí	
segons	programa,	anem	pel	camí	
Voramera,	des	del	pasallís	de	 la	
carretera	de	Sant	Climent	 fins	a	
arribar	gairebé	a	 la	desemboca-
dura	del	Brugent.	Aquí	travessem	
el	 riu	 per	 les	 passeres	 i	 anem	
amunt,	 direcció	 al	 Rajolet,	 Ro-
ques	 Negres,	 Can	 Boada	 i	 ens	
parem	 a	 esmorzar	 al	 Reverter.	
Fa	 un	 dia	 assolellat,	 a	 estones	
fa	alguna	ventada,	però	 res	que	
ens	pugui	molestar	per	caminar.	
Anem	fent	camí	passant	pel	roure	
de	Can	Pau	fins	a	arribar	a	Sant	
Climent,	seguim	amb	la	magnífi-
ca	 vista	 de	 la	 torre	 de	Rocasal-
va,	camí	del	Brancell	i	fem	l’últim	
tram	 del	 camí	 tornant	 al	 nostre	
riu,	pel	pas	de	Fusta.	Són	les	12	
del	migdia	quan	arribem	a	Amer.

22 de febrer

Participants:	22	

Passats	dos	quarts	de	9	del	matí,	
ens	 trobem	 22	 persones	 per	 tal	
de	fer	la	sortida	del	“Coneguem”	
d’aquest	mes.	 En	 Josep	 explica	
que	durant	aquesta	edició	trepit-
jarem	tots	els	colors	de	les	rutes	
que	tenim	marcades:	groc	(Volta	
al	Mont),	 lila	(variant	VM-1),	ver-
mell	(Volta	al	Terme),	blau	(Camí	
Voramera)	 i	 blanc	 (Ruta	 de	 les	
Ermites).	Així	que	serà	una	cami-
nada	molt	completa	i	bonica!

Vàrem	 tenir	 algunes	 estones	 de	
vent	 un	 xic	molest,	 però	 en	 ge-
neral	 ens	 va	 fer	 un	 dia	 de	 sol	
molt	 agradable.	 Sobretot	 volem	
ressaltar	la	bona	sintonia	que	es	
va	respirar	entre	tots	els	compo-
nents	de	la	caminada.

28 de juny

Participants:	20	

Ens	trobàrem	un	total	de	20	per-
sones	 a	 la	 Plaça	 del	Monestir	 a	
dos	quarts	de	9	del	matí.	Sortida	
molt	planera	i	relaxant.	Malgrat	la	
calor	dels	darrers	dies,	no	la	vam	
patir	gaire	ja	que	la	major	part	de	
l’itinerari	 passa	per	ombra	 i	 està	
prop	de	la	riera.	És	molt	agrada-
ble.	A	 la	gorga	de	Can	Paulí	và-
rem	poder	travessar	la	riera	amb	
una	passera	de	 fusta	 construïda	
i	 resguardada	prop	del	 riu	per	 la	
colla	dels	ciclistes.	Els	estem	molt	
agraïts!	A	l’alçada	del	camí	del	rec	
ens	vàrem	dividir:	uns	van	conti-
nuar	 pel	 camí	 del	 rec	 fins	Amer	
i	 els	 altres	 vam	 seguir	 pel	 camí	
de	 la	 font	d’en	Fàbregues	fins	al	
restaurant	Sant	Marçal,	on	vàrem	
acomiadar	 la	 sortida	 amb	 una	
bona	remullada	i	un	bon	dinar.

19 d’abril

Participants:	60	(aprox.)	

Tot	un	èxit	de	“Coneguem”!	Una	
seixantena	de	persones	van	par-
ticipar	de	l’activitat	mensual,	que	
en	 aquesta	 ocasió	 s’havia	 orga-
nitzat	conjuntament	amb	 l’Esplai	
La	Teranyina.	Vam	resseguir	una	
part	 de	 la	 volta	 de	 les	Ermites	 i	
de	la	volta	al	Terme,	passant	per	
indrets	 que	 uns	 quants	 no	 ha-
vien	 trepitjat	 mai.	 Les	 cares	 de	
sorpresa	en	descobrir	racons	tan	
bonics	es	van	observar	durant	tot	
el	trajecte,	i	vam	acabar	amb	una	
gran	satisfacció	per	haver	passat	
un	 diumenge	 diferent	 coneixent	
el	nostre	entorn,	fent	una	activitat	
saludable	 i	amb	molt	bona	com-
panyia.

Així	que	haurem	de	tenir	present	
més	sovint	que	“la	unió	fa	la	for-
ça”...	Gràcies,	Esplai!

31 de maig

Participants:	17		

Sortim	 de	 la	 plaça	 del	 Monestir	
quan	 passen	 uns	minuts	 de	 les	
8	 del	matí.	Camí	 de	 pujada	 fins	
a	Santa	Brígida	(Ruta	de	les	Er-
mites).	Petit	descans	i	a	les	9	re-
prenem	la	marxa	direcció	la	Volta	
al	Terme.	Més	endavant	i	havent	
esmorzat,	 seguim	 per	 la	 variant	
VT-4.	Passem	per	boniques	ma-
sies:	 Ca	 l’Hereu,	 Figuereda,	 la	
Blanquera	i	la	Fàbrega.	Per	aca-
bar,	 tornem	pel	 camí	 de	 la	Font	
d’en	Fàbregues	(Volta	al	Mont)	 i	
arribem	a	la	plaça	de	la	Vila	quan	
són	 tres	 quarts	 de	 12.	Contents	
del	 bon	 ritme	 que	 hem	 seguit	 i	
d’haver	gaudit	d’un	matí	de	bona	
temperatura	 i	 bonics	 paisatges	
florejats!
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Reformes fiscals per a les entitats no lucratives
En	 els	 darrers	 temps,	 s’han	 produït	
diversos	canvis	legislatius	en	matèria	
fiscal	 que	 afecten	 les	 entitats	 sense	
ànim	 de	 lucre,	 com	 també	 el	 Grup	
Esquelles,	i	que	són	l’obligatorietat	de	
presentar	l’impost	de	societats,	la	de-
claració	anual	del	model	347.

Impost de societats:	

Fins	a	la	publicació	de	la	Llei	27/2014,	
de	27	de	novembre,	les	entitats	no	es-
taven	 obligades	 a	 presentar	 l’impost	
si	 no	 desenvolupaven	 una	 activitat	
econòmica,	 i	 complien	 amb	 els	 se-
güents	 requisits:	 ingressos	 inferiors	
a	 100.000	 euros	 anuals,	 ingressos	
sotmesos	 a	 retenció	 que	 no	 supe-
ressin	 els	 2.000	 euros	 anuals	 i	 que	
les	 rendes	 no	 exemptes	 obtingudes	
estiguessin	 sotmeses	a	 retenció.	No	
obstant	 això,	 la	 Llei	 esmentada	 té	
com	 a	 principal	 novetat	 l’eliminació	
dels	 supòsits	 que	 eximien	 algunes	
entitats	d’haver	de	presentar	l’impost,	
cosa	que	implica	que	a	partir	de	l’1	de	
gener	de	l’any	2015,	qualsevol	entitat	

–encara	 que	 no	 realitzi	 cap	 activitat	
econòmica	 i	 amb	 independència	 del	
seu	volum–	estarà	obligada	a	presen-
tar-lo.	 La	 principal	 conseqüència	 és	
que	les	entitats	hauran	de	portar	una	
comptabilitat	 doble	 a	 partir	 de	 l’any	
2015	a	fi	de	poder	identificar	adequa-
dament	els	ingressos	i	despeses	cor-
responents	 a	 rendes	 exemptes	 i	 no	
exemptes.	

Model 347: 

A	 partir	 de	 l’any	 2014,	 les	 entitats	
no	 lucratives	 hauran	 de	 presentar	
aquest	 model	 fiscal,	 que	 consisteix	
en	una	declaració	 informativa,	sobre	
les	compres	de	béns	i	serveis	que	re-
alitzin	al	marge	d’activitats	empresa-
rials	o	professionals	(amb	inclusió	de	
les	 subvencions	 públiques),	 excepte	
si	 són	 de	 subministrament	 d’aigua,	
electricitat	 o	 combustibles,	 i	 per	 les	
operacions	 d’assegurances,	 sem-
pre	que	tinguin	compres	a	un	mateix	
proveïdor	 o	 vendes	 realitzades	a	 un	
mateix	client	que,	al	llarg	de	l’any,	en	

el	seu	conjunt,	hagin	superat	la	quan-
titat	de	3.005,06	€.	Aquest	impost	úni-
cament	 es	 pot	 presentar	 de	manera	
telemàtica,	 mitjançant	 una	 signatura	
electrònica,	i	per	obtenir-la	es	neces-
sita	un	certificat	del	registre	d’associ-
acions	 i	 que	 el	 president	 vigent	 que	
consti	 d’alta	 al	 registre	 es	 personi	 a	
Hisenda	per	recollir-la,	o	 l’altra	opció	
és	 externalitzar	 aquest	 tràmit	 a	 una	
gestoria.	

Cal	afegir	que	aquestes	reformes	fis-
cals	 poden	 representar	 un	 risc	 per	
a	 la	 supervivència	de	 les	entitats	no	
lucratives,	 i	 que	 	 al	 Grup	 Esquelles	
ens	 generen	 certa	 inquietud,	 arran	
de	les	complicacions	de	gestió	i	dels	
costos	addicionals	que	representa	 la	
seva	 implantació,	 i	 més	 encara,	 per	
a	aquelles	organitzacions	petites	que	
es	nodreixen	de	 voluntarietat,	 sense	
que	 sigui	 just	 equiparar-les	 amb	 les	
societats	mercantils.	

Irene Garangou Brugués

Reunió de vegueria a Amer
En	 un	 Batall	 anterior	 ja	 explicàvem	
que	els	centres	excursionistes	adhe-
rits	a	la	FECC	s’agrupen	en	vegueries	
i	que	periòdicament	es	reuneixen	per	
tractar	temes	relacionats	amb	l’excur-
sionisme	i	les	pròpies	entitats.	

Aquestes	reunions	equivaldrien	a	as-
semblees	 territorials,	 el	 grup	 esque-
lles	forma	part	de	la	vegueria	o	divisió	
territorial	anomenada	Regió	II.

Es	 fan	 unes	 8	 reunions	 al	 llarg	 de	
cada	any	de	 forma	 itinerant.	A	finals	
d’any,	 a	 la	 darrera	 trobada,	 els	 cen-
tres	 s’ofereixen	 voluntàriament	 per	
acollir	 les	properes		reunions.	Doncs	
bé,	 ens	 vam	 oferir	 per	 realitzar	 una	
assemblea	a	Amer.	

Aquesta	es	va	fer	el	20	de	març,	a	pe-
tició	de	la	resta	de	centres	excursionis-
tes.	La	vam	fer	a	Santa	Brígida.	Vam	
quedar	 a	 1/4	 de	 9	 a	 la	 carretera	 per	
repartir-nos	en	els	cotxes	i	pujar	junts.

Hi	vam	assistir	26	persones	en	repre-
sentació	 de	 16	 entitats	 	 més	 un	 re-

presentant	de	la	Federació	d’Entitats	
Excursionistes	de	Catalunya.

Alguns	dels	 temes	de	 l’ordre	del	dia	
van	ser	la	creixent	demanda	de	docu-
mentació	a	les	entitats,	les	exigències	
fiscals,	 la	creació	d’una	oficina	a	Gi-
rona	per	a	assessorament	dels	clubs	
esportius,	 l’anunci	d’unes	 jornades	a	
Santa	 Coloma	 sobre	 l’administració	
de	les	entitats	i	subvencions.	Com	po-
deu	 veure	 pels	 temes	 tractats,	 cada	
vegada	tenim	més	la	sensació	de	ser	

tractats	com	a	empreses	privades	i	no	
com	a	associacions	que	actuen	altru-
istament	per	donar	a	conèixer	valors	
naturals	i	culturals.

Mentre	uns	assistíem	a	la	reunió,	al-
tres	companys	del	grup	preparaven	el	
sopar	 i,	en	acabar,	 tots	plegats,	vam	
gaudir	d’un	bon	àpat.

Posteriorment	 ens	 van	 felicitar	 per	
l’organització,	l’espai	i	el	sopar.

Carme Pujol

L A  J U N TA  I N F O R M A

Breus

NOUS/VES SOCIS/ES:

Vera	i	Parcerisa,	Marta	 889
Casadevall	i	Gifre,	Robert		 890
Sabrià	i	Villodres,	Daniel	 891
Quer	i	Pielias,	Miquel	 892
Boix	i	Tura,	Jordi	 893
Boix	i	Tura,	Pau	 894
Carmona	i	Xarles,	Anna	 895
Marin	i	Morodo,	David	 896
Montaner	i	Marcó,	Eduard	 897
Arnau	i	Roura,	Ot	 898
Rabionet	i	Casadellà,	Ferran	899
Castelló	i	Feixas,	Guim	 900

NOVETATS A LA NOSTRA 
WEB 

Dins	 l’apartat	 “EL	 GRUP”	 s’ha	
afegit:

Qui	 som?	 Breu	 explicació	 del	
grup,	de	qui	forma	la	Junta,	la	col-
laboració	de	socis	que	no	formen	
part	de	la	Junta;	els	estatuts	(que	
es	poden	descarregar	en	 format	
pdf),	i	el	contacte	de	l’entitat	amb	
totes	les	dades	(domicili,	Twitter,	
Facebook).

El	racó	dels	socis	i	sòcies:	és	un	
espai	 on	 s’han	 publicat	 els	 pa-
drins	 de	 les	 rutes,	 com	 tramitar	
les	 targetes	 federatives	 i	 els	ac-
tes	de	les	assemblees.	

DESCOBREIX ELS RATPE-
NATS DELS NOSTRES RIUS

L’associació	 HÀBITATS	 va	 venir	
a	 fer	 una	 jornada	 de	 seguiment	
de	 ratpenats	 aquàtics,	 dins	 del	
projecte	“Viu	el	teu	riu”,	el	passat	
18	de	juliol.	Va	comptar	amb	una	
part	 teòrica	 i	 després	 una	 ruta	
vora	el	 riu	per	a	observar-los	de	
prop.	Hi	van	participar	un	total	de	
16	persones

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

S’ha	creat	un	formulari	d’inscrip-
ció	 per	 a	 les	 sòcies	 i	 els	 socis	
nous,	que	es	vincula	directament	
als	 documents	 compartits	 que	
fan	servir	els	membres	de	la	junta	
que	 gestionen	 el	 tema.	Aquesta	
eina	 ens	 ajudarà	 a	 controlar	 els	
socis	nous	que	s’inscriuen	i	a	fa-
cilitar	l’entrada	de	dades.

Podeu	trobar	el	formulari	penjat	a	
la	web,	a	l’apartat	FES-TE	SOCI.

SORTIDA A LA NEU 

La	sortida	al	Gra	de	Fajol	va	ser	
anul·lada	després	de	dos	intents.	
Primer	 es	 va	 programar	 per	 al	
dia	 17	 de	 gener	 i	 el	 mal	 temps	
la	 va	 fer	 ajornar	 per	 al	 dissabte	
següent,	que	tampoc	va	ser	pos-
sible.	Esperem	que	el	proper	any	
la	puguem	fer.

CAVALL FORT 

El	grup	des	de	fa	anys	està	subs-
crit	 a	 la	 publicació	 Cavall Fort,	
però	 els	 exemplars	 queden	 al	
cau	i	no	se’n	fa	cap	ús;	per	tant,	
es	va	acordar	portar-los	a	la	sala	
de	lectura	d’Amer	per	tal	que	pu-
guin	ser	consultats	per	un	públic	
més	 ampli.	 Des	 de	 la	 biblioteca	
s’ha	agraït	molt	aquesta	donació.

SANT GENÍS 

L’ermita	de	Sant	Genís	ha	perdut	
part	del	teulat.	

PREMISSES PER A L’ÚS DEL 
REFUGI DE SANTA BRÍGIDA

S’ha	redactat	un	document	intern	
per	 tenir	 uns	 criteris	 coherents	
quan	 se’ns	 demana	 poder	 utilit-
zar	el	refugi	de	Santa	Brígida.	

TEULAT DE SANTA BRÍGIDA

El	dia	8	de	juny	es	va	anar	a	re-
parar	el	teulat,	després	de	l’acci-
dent	 del	 parapent	 que	 va	 xocar	
contra	la	teulada.	
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Lapònia Finlandesa
Viatjar	a	la	Lapònia	Finlandesa	a	l’hi-
vern	és	una	gran	experiència.	Però	si	
a	més	 a	més	 decideixes	 passar	 els	
dies	 en	 un	 paratge	 allunyat	 de	 les	
grans	 ciutats,	 lluny	 de	 tota	 contami-
nació	lluminosa	i	en	plena	naturalesa	
salvatge,	 l’experiència	 es	 converteix	
en	única.

Això	ho	vàrem	trobar	al	Kiilopää	Fell	
Centre,	situat	a	la	part	sud	de	la	regió	
d’Inari,	a16	km	de	Saariselkä.

El	Kiilopää	Fell	Centre	està	just	a	l’en-
trada	del	Parc	Nacional	Urho	Kekko-
nen	 (el	 segon	 més	 gros	 de	 Finlàn-
dia).	Aquí	pots	sortir	esquiant	des	del	
mateix	Centre	(hi	ha	més	de	190	km	
de	pistes	marcades	d’esquí	de	fons),	
passejar	amb	raquetes,	banyar-te	en	
un	llac	gelat	o	relaxar-te	gaudint	dels	
paisatges	i	la	pau	de	l’Àrtic.

També	 organitzen	 safaris	 amb	moto	
neu,	 amb	 huskies	 i	 amb	 rens.	 Les	
passejades	en	raquetes	són	especta-
culars.	

El	principal	atractiu,	en	estar	al	mig	del	
no-res,	és	l’observació	de	les	aurores	
boreals.	 Aquest	 magnífic	 espectacle	
lluminós	apareix	en	nits	molt		molt	fre-
des	i	molt	clares,	quan	les	partícules	
del	vent	solar	xoquen	contra	l’atmos-
fera	 produint	 aquests	magnífics	 cor-
rents	lluminosos	de	vius	colors.	El	cel	
es	tenyeix	de	verds,	blanc	i	vermells,	
i	 genera	una	espectacular	 visió	molt	
difícil	d’oblidar.

Nosaltres	vam	anar	quatre	persones,	
ens	vàrem	allotjar	en	una	cabana	de	
fusta	del	Centre	Kiilopää.	També	hi	ha	
habitacions	i	un	alberg.

Vam	 fer	 una	 excursió	 amb	 raquetes	
pel	 parc	 i	 a	 la	 nit	 vàrem	 fer	 la	 sorti-
da	amb	autocar	 a	 veure	 les	 aurores	
boreals	dins	del	bosc.	És	una	expe-
riència	única	veure-les	i	sentir-les.	La	
màgia	de	les	llums	del	nord.

Tots	els	planetes	se’ns	varen	alinear	
en	 aquest	 viatge	 i	 cada	 nit	 damunt	
nostre	ballaven	les	aurores.	

Nosaltres,	 pel	 nostre	 compte,	 vam	
anar	amb	bus	fins	a	Inari	(83	km).	Una	
població	al	peu	del	 llac	 Inari.	Aquest	
llac	té	1.040	km	quadrats	i	està	situat	
a	118	m	sobre	el	nivell	del	mar.

És	el	segon	 llac	més	extens	de	Fin-
làndia	 i	 té	 un	període	de	 congelació	
de	novembre	a	primers	de	 juny.	Ca-
minar	per	sobre	del	llac	gelat	és	una	
altra	experiència	increïble.

Tot	plegat	i	sobretot	amb	la	gent	amb	
qui	hi	vaig	anar	van	fer	que	fossin	uns	
dies	màgics.

Conxa Puxan
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Assemblea general ordinària
El	passat	dia	9	de	gener	de	l’any	2015,	
es	 va	 celebrar	 l’assemblea	 general	
ordinària	 del	Grup	Esquelles,	 oberta	
a	 tots	 els	 socis	 de	 l’entitat.	 S’hi	 van	
tractar	els	següents	punts	d’interès:	

Renovació del càrrec de secretari 
de l’entitat:	

Fins	al	moment	estava	ocupat	per	en	
Jordi	Garangou	Brugués,	qui	no	s’ha	
desvinculat	de	 la	Junta,	atès	que	ha	
passat	a	ostentar	el	càrrec	de	vocal,	
i	s’ha	nomenat	com	a	nova	secretària	
la	Irene	Garangou	Brugués.

Memòria d’activitats de l’any 2014:

11	activitats	tradicionals,	6	“coneguem	
els	nostres	camins”	i	4	col·laboracions	

amb	activitats	organitzades	per	altres	
entitats.

Estat de comptes de l’any 2014:	

Romanent	de	l’any	anterior	14.625,88	
€;	 total	 d’entrades	 8.817,37	 €;	 to-
tal	 de	 sortides	 6.858,14	 €;	 i	 saldo	 a	
31/12/2014	16.585,11	€.

Altres informacions: 
-	 En	 Josep	 Fontàs,	 que	 ha	 estat	
la	 persona	 de	 contacte	 i	 principal	
responsable	 del	 seguiment	 de	 la	
senyalització	 de	 les	 rutes	 dins	 del	
poble	 d’Amer,	 va	 exposar	 que	 les	
senyals	ja	han	estat	penjades	i	do-
nen	una	adequada	informació.	Així	
mateix,	 va	 explicar	 que	 únicament	

Millora important en les rutes d’Amer II
A	 la	part	de	darrere	del	plafó	de	 la	Plaça	del	Centre	
s’hi	ha	col·locat	una	nova	imatge	amb	informació	dels	
punts	d’interès	de	les	rutes.

queda	pendent	posar	 la	 informació	
detallada	d’alguns	punts	emblemà-
tics	 de	 les	 rutes	 darrere	 dels	 pla-
fons.

-	 La	Carme	Pujol,	presidenta	de	l’enti-
tat,	va	exposar	que	l’any	vinent	farà	
6	 anys	 que	 es	 va	 escollir	 la	 nova	
junta,	i	que	a	la	propera	assemblea	
caldrà	reelegir-la	o	renovar-la.	

-	 Actualment	 l’entitat	 diposa	 de	 406	
socis.

-	 L’acta	es	troba	íntegrament	publica-
da	a	la	web	del	grup.	Us	animem	a	
llegir-la,	i	també	a	assistir	a	la	pròxi-
ma	assemblea.		

Irene Garangou, secretària
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Repte d’escalada
En	 aquests	 primers	 mesos	 de	 l’any	
socis	del	Grup	Esquelles	han	equipat	
3	 vies	d’escalada,	 dues	a	 la	part	 de	
dalt,	al	costat	de	l’ermita	de	Santa	Brí-
gida	i	una	via	a	la	cinglera.

Els	noms	i	graus	de	les	vies	són:
-	 Avi	Siset	V,	12	m
-	 Omaia	6a+,	14	m
-	 Ferran,	una	via	llarga	de	33	metres,	
el	primer	llarg:	6a+,	23	m,	i	el	segon	
llarg:	V,	10	m		

Actualment	 tenim	en	ment	el	mante-
niment	 i	 neteja	 de	 totes	 les	 vies	 ac-
tuals,	 actualitzar	 definitivament	 les	
ressenyes	provisionals	de	la	cinglera,	
conjuntament	 amb	 el	 sector	 de	 dalt	
introduint	 les	desenes	de	vies	noves	
dels	3	anys	anteriors.	Tot	plegat,	als	2	
sectors,	tenim	un	total	de	55	vies,	tot	
un	privilegi	de	casa	nostra	que	creiem	
que	s’ha	d’enriquir	i	mantenir.	

Són	18	vies	a	la	cinglera	i	37	vies	al	
costat	de	l’ermita.	La	nostra	idea	se-
ria	poder	publicar	a	la	nostra	web	tota	
la	 informació	 possible:	 grau,	 equipa-
ment,	autors,	any...	per	a	aquesta	tas-
ca	de	recerca	ens	cal	ajuda	i	 temps.	
Després,	més	endavant,	com	un	futur	
projecte	ambiciós,	ens	agradaria	po-
der	editar	un	petit	llibret	o	catàleg	per	
als	molts	 escaladors	 que	 ens	 vénen	
de	 fora,	 perquè	 amb	 tota	 confiança	
puguin	visualitzar	la	via	abans	de	des-
plegar	la	corda,	calçar-se	els	peus	de	
gat,	 revisar	 el	 material,	 magnesi	 als	
dits	 i	 sense	 cap	 dubte	 amunt	 amb	
molta	seguretat.	

Som	conscients	i	estem	molt	satisfets	
de	Santa	Brígida:	és	un	lloc	agradable	
per	a	tothom	i	acollidor.	Com	sempre	
diuen	 “les	 velles	 guàrdies”:	 és	 una	
bona	escola	de	 l’escalada	esportiva,	
i	 és	 veritat.	Nosaltres	 a	 5	minuts	 de	

casa	 ens	 va	molt	 bé,	 sobretot	 quan	
escalem	 la	 cinglera	 dóna	 una	 satis-
facció	d’alliberació	i	també	d’orgull.	

Esperarem	 que,	 durant	 algun	 aplec	
de	 Santa	 Brígida	 o	 aniversari	 del	
grup,	puguem	 inaugurar	 les	vies	no-
ves	 amb	 unes	 bones	 ressenyes	 de	
totes	 les	 vies	 ben	 actualitzades	 del	
lloc	més	simbòlic	d’Amer.	Intentarem	
seguir	treballant	i	informant.	

Per	a	qualsevol	informació	o	suggeri-
ment		sobre	les	vies	us	podeu	posar	
en	 contacte	 amb	 nosaltres	 a	 través	
de	 l’adreça	 electrònica	 esquelles@
hotmail.com	o	del	telèfon		672	19	02	
92	(Jordi).

Bona	escalada	i	molta	salut!

Socis escaladors

Amunt, que ja hi ets, creu-t’ho!
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Curs d’escalada en roca nivell 1 

Som	 un	 grup	 de	 noies	 amb	 ga-
nes	 d’aprendre,	 disposades	 a	 pujar	
amunt,	ben	amunt,	però	tenim	dubtes	
i	 inseguretats.	Cada	una	ens	hi	hem	
inscrit	per	una	raó	diferent,	però	totes	
amb	l’energia	necessària	per	encarar	
un	gran	repte:	aprendre	a	escalar.	

El	 curs	 comença	 amb	 una	 classe	
teòrica	 impartida	 per	 en	 Josep	 Ma-
ria	Bosch,	director	del	curs,	que	ens	
presenta	 el	 material	 d’escalada.	 En	
sortim	amb	el	cap	ple	de	cordes,	cor-
dinos,	mosquetons,	cintes…	I	encara	
mantenint	 el	 dubte	 de	 saber	 si	 po-
drem	pujar,	si	sabrem	pujar.

Arriba	el	dissabte,	primer	dia	a	roca.	
Anem	 a	 Solius	 (Baix	 Empordà),	 on	
descobrim	qui	són	els	Fills	de	Solius,	
la	 passió	 que	 tenen	 per	 l’escalada	 i	
com	s’estimen	 les	seves	roques.	Els	
monitors	del	curs	han	obert	la	majoria	
de	vies	de	 la	zona	 i,	a	 foc	 lent,	pre-
paren	 la	que,	 n’estem	segures,	 serà	
la	guia	més	bonica	 i	extensa	de	So-
lius.	Diumenge,	lluny	de	l’adherència	
de	 Solius,	 descobrim	 els	 tresors	 de	
més	 a	 prop,	 escalem	 i	 fem	 els	 pri-
mers	 ràpels	 a	 Santa	 Brígida.	 No	 és	
cosa	d’una,	som	totes	les	que	anem	a	
dormir	emocionades,	cansades	i	amb	
una	 nova	motivació	 despertada	 dins	
nostre.	

Que	 llargs	es	 fan	els	dies	entre	un	 i	
altre	cap	de	setmana	a	roca,	sort	que	
finalment	arriba	el	vespre	de	la	sego-
na	teòrica	on	repassem	nusos	i	insis-
tim	en	qüestions	de	seguretat.	Crèiem	
que	mai	ho	diríem,	però	el	cert	és	que	
tenim	moltes	 ganes	 de	 tornar-nos	 a	
calçar	els	peus	de	gat.	

El	segon,	i	últim,	cap	de	setmana	co-
mença	a	Ogassa	(Ripollès),	unes	pa-
rets	que	encarem	amb	energia;	ara	ja	
fem	les	reunions	amb	confiança	i	se-
guim	 practicant	 ràpels.	 El	 diumenge	
tornem	a	 trobar-nos	 amb	 les	 roques	
de	Solius.	Fem	pràctiques	d’abando-
nament	en	via	i	obrim	de	primeres	les	
mateixes	 vies	 on	 ens	 vam	 estrenar	
pocs	dies	enrere,	quin	goig	 veure	 la	
nostra	evolució!	Ara	ja	sabem	que	sí	

que	podem	pujar	i	que	podem	seguir	
aprenent	a	pujar	més	i	millor.	

Contentes	 del	 repte	 assolit	 i	 amb	 el	
curs	finalitzat,	volem	fer	un	agraïment	
a	en	Josep	Maria,	el	Padrino	de	So-
lius,	per	 les	hores	entre	apunts	 i	per	
les	 intenses	 jornades	a	peu	de	roca.	
A	l’Aniol,	per	la	seguretat	d’àngel	“allà	
dalt”	 i	 la	 confiança	en	nosaltres	ma-
teixes	 que	 ens	 has	 inspirat,	 sí,	 defi-
nitivament	 ens	 ho	 creurem!	Gràcies,	
també,	als	altres	dos	àngels,	en	Dani	
i	la	Maria.	Fills	de	Solius,	gràcies	per	
la	paciència,	els	consells,	els	somriu-
res	 i	 les	ganes	amb	què	 transmeteu	
aquesta	passió.	Descobrir	 l’escalada	
acompanyades	de	vosaltres	ha	estat	
una	sort	i	un	plaer,	esperem	poder	tro-
bar-vos	ben	aviat.	Us	prometem	que	
nosaltres	 seguirem	 pujant	 i	 gaudint,	
sempre	amunt,	ben	amunt!	

Les del Ripollès, la Garrotxa i  
la Selva
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Caminant per Madeira
Madeira	és	una	illa	que	ens	va	deixar	
molt	bon	gust	de	boca	ja	fa	uns	anys.	
Hi	vàrem	estar	quatre	dies	i	la	vàrem	
visitar	bàsicament	tota	ella	amb	cotxe	
i	mai	havíem	descartat	de	tornar-hi	al-
gun	dia.

Per	les	vacances	de	Nadal	vàrem	es-
tar	a	l’Algarve	portuguès	i	allà	una	pa-
rella	de	Cartagena	amb	els	qual	ha-
víem	coincidit	a	La	Palma	ens	varen	
comentar	que	possiblement	per	Set-
mana	Santa	anirien	a	Madeira	amb	la	
companyia	Bonviure.	Ens	va	agradar	
l’idea	i	quan	vàrem	tornar	a	Amer	vam	
fer	les	gestions	per	apuntar-nos-hi.	Al	
cap	de	poc	vàrem	saber	que	el	guia	
que	tindríem	era	en	Paco;	la	sorpresa	
i	 l’alegria	va	ser	 immensa,	 ja	que	ell	
ens	va	fer	de	guia	a	La	Palma.	Val	a	
dir	que	per	nosaltres	en	Paco	és	una	
gran	 persona	 i	 un	 bon	 guia.	 Tot	 va	
sortir	 rodó.	Contactes	 amb	 els	 com-
panys	de	Cartagena	i,	dit	 i	fet,	cap	a	
Madeira	hi	falta	gent.

Madeira	 és	 una	 illa	 petita	 però	 que	
dóna	 molt	 de	 si	 per	 a	 les	 persones	
que	ens	agrada	la	muntanya	(qui	vul-
gui	anar-hi	per	platges	millor	que	no	
hi	vagi).	Els	desnivells	són	considera-
bles.	Es	pot	anar	de	0	metres	a	més	
de	1800	metres	d’alçada	en	un	no	res.	
És	molt	remarcable	la	gran	vegetació	
que	hi	ha,	a	causa	de	la	gran	quantitat	
d’aigua	i	molts	dies	està	cobert	de	nú-
vols	baixos	o	boirines.	Pel	que	diuen	

passa	 el	mateix	 a	Teneri-
fe.	 Pràcticament	 no	 pots	
veure	mai	el	Teide	perquè	
sempre	està	tapat	 i	si	pu-
ges	a	dalt	tens	tota	la	nu-
volada	 a	 sota.	 Vàrem	 fer	
una	 sortida	 als	 cims	més	
alts	de	Madeira:	pics	Ariei-
ro	(1818	m)	i	Ruivo	(1862	
m);	a	dalt	un	dia	molt	clar	
i	als	nostres	peus	un	mar	
de	núvols.	El	 fet	no	deixa	
de	tenir	el	seu	encant.

Volem	ressaltar	que	tenen	
els	 camins	molt	 ben	 con-
dicionats	 per	 al	 turisme,	
n’hi	 ha	 molts	 i	 tots	 força	
ben	arreglats,	malgrat	 les	
condicions	 adverses	 del	
clima,	 que	 provoca	 for-
ça	 esllavissades.	 Com	 a	
anècdota	 hem	de	 dir	 que	
el	 dia	 que	 vàrem	 pujar	
als	 cims	 vàrem	 haver	 de	
fer	 quatre	 quilòmetres	 de	
més	de	marrada	per	culpa	
d’una	esllavissada.

Les	sortides	més	concorregudes	són	
per	 Las	 Levadas.	 Són	 camins	 que	
circulen	 pel	 costat	 d’un	 rec	 d’aigua	
que	poden	tenir	quilòmetres	de	recor-
regut.	 L’aprofitament	 de	 l’aigua	 amb	
aquests	recs	és	una	obra	d’artesania.	
Transporten	 l’aigua	a	 les	zones	més	
seques	 i	 alhora	ho	aprofiten	per	 fer-

hi	un	atractiu	 turístic.	En	molts	d’ells	
s’han	hagut	de	fer	túnels	a	la	roca	per	
poder	passar	i	cal	portar-hi	llanternes.	
Un	altre	dels	encants	de	Las	Levadas	
és	 la	 quantitat	 i	 la	 immensitat	 dels	
brucs	que	hi	ha	i,	per	descomptat,	els	
salts	d’aigua.

Un	altre	lloc	que	no	us	podeu	perdre	
i	 que	 ja	 hem	esmentat	 són	 els	 cims	
més	 alts	 de	 l’illa.	 Són	 d’una	 bellesa	
impressionant	i	s’ha	de	reconèixer	la	
gran	 feina	 que	 s’hi	 ha	 fet	 tant	 en	 el	
marcatge	com	en	el	manteniment	dels	
camins.	Estan	molt	ben	arreglats,	en	
molts	llocs	hi	ha	túnels	que	travessen	
la	muntanya	per	anar	a	 l’altre	costat	
i	en	d’altres	hi	ha	escales	que	et	fan	
accessibles	molts	llocs	que	sense	ells	
les	persones	que	fem	senderisme	no	
hi	podríem	pujar.

De	Madeira	en	diuen	l’illa	de	les	flors.	
És	un	 lloc	privilegiat	a	causa	del	cli-
ma.	 Tot	 l’any	 fa	 una	 temperatura	
semblant	 i	 alhora	 està	 acompanyat	
de	força	humitat,	ideal	per	tenir	flors.	
Tot	i	així,	nosaltres	hi	vàrem	anar	uns	
dies	massa	aviat.	Heu	de	pensar	que	
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en	molts	 llocs	 els	 boscos	
estaven	 coberts	 d’hortèn-
sies	 i	 encara	 no	 estaven	
florides;	 veure-ho	 ha	 de	
ser	espectacular.	Quan	hi	
vàrem	anar	pel	desembre	
estava	 ple	 de	 nadales,	
eren	 tan	 grans	 que	 sem-
blaven	arbres.

Resumint,	 vàrem	 passar	
sis	 dies	 meravellosos.	 El	
temps	ens	va	acompanyar	
en	tot	moment	i	vàrem	po-
der	 gaudir	 de	 molt	 bona	
companyia.	

Costa de l’Algarve - Par-
que Nacional de Doñana

Al	principi	de	l’escrit	he	par-
lat	de	 l’Algarve	portuguès.	
És	 una	 de	 les	 altres	 sor-
tides	 que	 hem	 fet	 aquest	
any.	Varen	ser	sis	dies	de	
caminar	i	de	passada	cele-
brar-hi	el	Cap	d’Any.	

Col·laboració amb Esquelles

C O L · L A B O R AC I O N S

Aquesta	 temporada,	 l’esplai	 2014-
2015	La	Teranyina	s’ha	proposat	com	
a	 projecte	 del	 curs	 conèixer	 l’entorn	
natural	del	nostre	poble,	Amer.	Per	tal	
de	poder	assolir	aquest	objectiu,	ens	

hem	unit	amb	el	grup	
excursionista	 Esque-
lles,	 que	ens	ha	aju-
dat	 a	 conèixer	 nous	
camins	i	rutes.	Gràci-
es	a	això,	també	hem	
unit	dues	entitats	del	
poble	 per	 donar-se	
suport.	

Hem	 fet	una	 trobada	
conjunta,	 durant	 la	
qual	 vam	 sortir	 des	

de	la	plaça	del	Monestir,	ben	aviat	al	
matí.	Tot	 i	que	el	 temps	no	acompa-
nyava	gaire,	 ens	vam	disposar	a	 fer	
una	excursió	d’unes	tres	hores	per	les	
muntanyes	d’Amer.	

Tot	i	que	les	trobades	conjuntes	amb	
el	 grup	Esquelles	 han	 estat	 poques,	
l’esplai	La	Teranyina	n’ha	fet	de	prò-
pies	amb	els	seus	nens	i	nenes,	a	les	
quals	 algun	 membre	 dels	 Esquelles	
ha	donat	suport	i	ha	col·laborat	en	la	
programació.	

Des	 de	 l’esplai	 La	Teranyina	 agraïm	
als	Esquelles	la	feina	ben	feta	que	fan	
any	rere	any,	per	potenciar	 i	donar	a	
conèixer	el	nostre	entorn,	que	és	únic	
i	molt	bonic.	Des	de	l’entitat	esperem	
que	aquesta	unió	no	es	quedi	aquí	 i	
que	 puguem	 seguir	 enfortint	 lligams	
i	 compartint	 projectes	 comuns	 per	
molts	anys	més.

Els monitors de l’Esplai la Teranyina 

El	paisatge	 també	és	 força	especta-
cular,	hi	ha	molts	penya-segats	i	el	co-
lor	de	la	terra	és	molt	especial.	També	
vàrem	 anar	 al	 Parque	 Nacional	 de	
Doñana.	En	aquesta	ocasió	hi	vàrem	
anar	quatre	socis	del	grup:	 la	Mercè	
V.,	la	Lurdes,	la	Júlia	i	el	que	escriu.

Malgrat	que	el	viatge	era	de	50	per-
sones,	 ens	 en	 vàrem	 sortir	 prou	 bé.	
Gairebé	hi	havia	gent	de	tot	Espanya.

El	 cert	és	que	ens	ho	vàrem	passar	
molt	bé.	Alguns	 i	algunes	ens	vàrem	
banyar	el	primer	dia	de	 l’any.	Va	ser	
un	plaer.

Vam	fer	el	viatge	de	Barcelona	a	Se-
villa	amb	AVE.	Hom	era	el	primer	cop	
que	hi	pujava	 i	 la	veritat	és	que	vas	
molt	més	tranquil	i	relaxat	que	en	avió	
i	per	descomptat	en	cotxe.

Bones	vacances	a	tothom.

Amunt	i	Endavant!

Josep Fontàs
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