CRÒNICA DE COLLSACABRA
7a. Fira del Llibre de Muntanya
Rupit i Pruit va acollir els passats 4 i 5 d’octubre la setena edició de la Fira del Llibre de
Muntanya. Com en les edicions anteriors va ser
visitada pels fidels seguidors d’aquest esdeveniment i també per nous visitants. El tema escollit
per a les conferències i debats ve ser: “la dona i
la muntanya”.

Moment de la inauguració de la 7a. Fira del
Llibre de Muntanya, a
Rupit.
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L’organització anà a càrrec dels Amics dels
Cingles de Collsacabra i el Servei de Promoció
Econòmica del Collsacabra, amb la col·laboració
de Camp Base Organitation, S.L.
La presidenta d’Honor va ser la Sra. Marta
Ferrussola i Lladós i la presència institucional
fou a càrrec del Sr. Joan Ganyet, Director General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
A la inauguració, l’alcalde de Rupit, Sebastià
Juanola, va donar la benvinguda a la nova edició
de la Fira. També hi va intervenir el Sr. Joan Ganyet, que va destacar la importància d’aquest esdeveniment en zones de muntanya com el Collsacabra. Finalment, la Presidenta d’Honor, Sra.
Marta Ferrussola, va
parlar de la seva relació amb la muntanya
ja des de la infància.
Durant els dos
dies van tenir lloc
unes
conferències,
una Taula Rodona i
un homenatge.
Conferència: Capital
social i treballs de les
dones als Pirineus.
A càrrec de Marta Pallarès Blanch,
tècnica en estudis ter-

ritorials. Va informar de les investigacions sobre
l’estudi de gènere i el paper de la dona a la societat en el marc de l’alta muntanya. Exposà que
hi ha hagut una divisió de les feines i el treball
segons el gènere; recordem que als anys 60, amb
l’abandonament dels pobles de muntanya, les
dones sovint es casaven i marxaven. Actualment
les dones treballen en tasques diverses i els nous
coneixements els fa possible el repartiment de les
feines.
Conferència: Experiència d’una nova vida a la
muntanya
Eulàlia Torras Elias, pastora i mestre formatgera, va exposar la seva experiència. Nascuda a
Barcelona, més tard s’instal·là als Pirineus en un
petit poble prop de la Seu d’Urgell, amb el seu
propi ramat. Amb un grup de gent va aconseguir
crear-hi un poble d’artesans i de mestres fotmatgers.
Taula rodona: Relació de les dones amb la muntanya
Moderada pel periodista Antoni Bassas, va
comptar amb la participació de Ma. José Bilbao,
del Consell Català de l’Esport; Montserrat Bellver, metge a l’àmbit d’educació física i d’esport;
Núria Balaguer, integrant de l’equip de Dones
del Shisha; Anna Ibañez, escaladora, i Francesc
Sanahuja representant del Club Excursionista de
Gràcia, organitzador d’aquesta activitat. En el
debat es parlà de temes com la discriminació de
la dona per accedir a certs esports i en concret
als relacionats amb la muntanya, així com aconseguir els deguts coneixements tècnics. També
es van referir a la dificultat de recolzament que
tenen les dones per liderar expedicions.
Homenatge a Ma. Antònia Simó
A la tarda de diumenge es recordà Ma.
Antònia Simó, gran amant dels esports de
muntanya i seguidora incondicional de la nostra
fira. L’homenatge va anar a càrrec de Josep M.
Sala, expresident del Centre Excursionista de
Catalunya i bon amic de la Ma. Antònia, que
desgraciadament ens va deixar l’estiu passat.
Durant el seu discurs, Josep M. Sala va destacar
el fet que Simó ha estat un referent en el món de
la muntanya i pionera en l’escalada femenina de
dificultat. Conjuntament amb el seu marit, Agustí
Jolis, va editar nombroses guies de muntanya
entre els anys 60 i 80.
Conferència: Història de l’escalada femenina a
Catalunya
A càrrec de Josep Fetjó, va començar amb
les primeres dones que practicaven l’escalada
com Teresa Mestres, ja a l’any1902 consta com
a primer referent. En aquella època era estrany
reconèixer la participació femenina, però amb

el temps van anar apareixent figures destacades,
com Ma. Antònia Simó, Carme Romeu, Núria
Ferrera, entre d’altres. A la dècada dels anys 60
sorgiren més escaladores, com Cristina Mas Riera, Anna Pallejà o Maria Puig, llista que s’ha anat
incrementant fins ara.
Projecció: Cal destacar la projecció d’imatges
que va fer Araceli Segarra sobre la seva trajectòria alpinística i les diferents expedicions que ha
dut a terme. El 1996 anà a l’Everest per tal de
rodar un documental en format IMAX; així fou
la primera dona de la Península que hi ascendí.
Durant els últims anys ha dut una intensa activitat muntanyenca que ha culminat, el 2007, amb
el retorn a l’Everest. El fruit serà un documental
que s’estrenerà el 2010.

Cors mixtos fins a 40 cantants: Philippine Normal Univ. Chorale, de Filipines.
Grup de danses folklòriques fins a 35 components: Raska Folk dance group, de Sèrbia.
Defunció de mossèn Josep Cruells i Rodellas
El dia 12 d’agost va tenir lloc l’enterrament
del nostre mossèn al cementiri del poble. El fèretre va ser portat a l’esquena d’uns quants vilatans
fins a l’església parroquial, i després a una tenda
degut al gran nombre d’assistents. La missa fou
oficiada pel Bisbe de Vic, Ramon Casas, acompanyat per quaranta capellans.
Raid hípic de Collsacabra
El 23 d’agost, 58 participants van competir
en les tres fases del raid, de 20 km cada una. El
guanyador va ser David Fernández Vilar, amb
“Eina”.
Tallers
Des del mes d’octubre es treballa en un taller
de teatre per a nens i nenes que preparen la representació de “El follet de la font del Faig” per
al dia 6 de desembre, i “Contes de Nadal” durant
les festes.

Contes per a adults de Mercè Rodoreda
Foren presentats per l’actriu Pepa Lavilla.
Els contes curts eren protagonitzats per tres figures femenines en situacions diverses, que van
acaparar totalment l’atenció del públic. Ofert per
Bibliobus de les Guilleries.
La setena edició de la Fira del Llibre de Muntanya, amb tots els actes i conferències, ha ofert
un homenatge a les dones que han destacat en els
esports d’alta muntanya les quals, amb el pas dels
anys, han lluitat fins a esdevenir un referent i un
model a seguir.
CANTONIGRÒS
XXVI Festival Internacional de Música
Entre els dies 17 i 20 de juliol es celebrà
l’edició d’enguany del Festival de Música, edició que ha tingut com a novetat la possibilitat de
seguir-la per Internet. Entre les obres obligatòries
hi havia una sardana, fins i tot es va fer una demostració de la dansa a la qual es van afegir força
participants.
Els guanyadors van ser:
Cors mixtos fins a 40 cantants: Coro vocal Leo,
de Cuba.
Cors infantils de menors de 16 anys, d’un màxim
de 40 cantants: Shkolnye Gdy, d’Ucraïna.
Cors femenins fins a 36 cantants: Skouronki Cirl’s
Choir, de Polònia.

Jornades micològiques
Una altra vegada l’octubre ha estat el mes
dels bolets a Cantonigròs. Una gran quantitat de
bolets recollits va servir per continuar els estudis
que els experts micòlegs porten a terme des de fa
anys. Com sempre, els bolets van ser exposats al
públic.

Presentació del llibre El
parlar de Collsacabra de
Jordi Dorca.

L’ESQUIROL
Inauguració de les obres de la C-153
El conseller Nadal i la diputada Hernández
van inaugurar, d’aquesta carretera, el tram comprès entre els termes de Roda de Ter, les Masies
de Roda i Santa Maria de Corcó, actuació que ha
abastat prop de quatre quilòmetres, amb una inversió a càrrec de la Diputació de Barcelona. Les
obres han eixamplat la carretera i han millorat el
paviment. També s’hi ha instal·lat barreres de seguretat i s’ha renovat la senyalització.
En l’acte d’inauguració va intervenir l’alcalde de l’Esquirol Sr. Josep Mas, el conseller Sr.
Joaquim Nadal i la diputada Sra. Anna Hernández. S’hi oferí un petit refrigeri i després la diputada visità el poble de l’Esquirol.
25 è. aniversari de la Coral Lorelei
En commemoració dels 25 anys d’activitat
de la coral, va tenir lloc la plantada d’un arbre i la
col·locació d’una pedra amb la figureta de Lorelei a la plaça de l’Esquirol. L’acte va ésser precedit per un discurs de l’alcalde i de la presidenta de
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turn i a torns”, de Laura Gaspa, de l’escola Súnion de Barcelona, però vinculada a les Masies de Voltregà. L’elecció
respon a la importància del tema, a la
metodologia emprada i a l’interès que
mostra per les persones afectades. Després de diverses intervencions, la regidora de Cultura esmentada i el regidor
d’Ensenyament Sr. Ventura Bagaria
van lliurar els diplomes.
RUPIT I PRUIT

Interpretant cançons
després de la plantada
de l’arbre i de col·locar
l’estàtua de Lorelei.

la coral. Seguidament s’obrí l’exposició de fotos
i programes que ha generat la coral durant els 25
anys. També es va celebrar una missa cantada per
la coral en memòria del companys difunts. Com
a cloenda es va fer un dinar de germanor, i tot
seguit un concert, la primera part cantada només
per la coral, i la segona tots junts amb els excantaires. Per acabar vàrem brindar amb tot el públic,
que omplia totalment el local, cantant tots plegats
el brindis de Mozart.

Aplecs
Aquest estiu també s’ha fet el tradicional aplec a l’ermita de Santa Magdalena el dia 22 de juliol de 2008.
També van tenir lloc els aplecs a Sant Llorenç
Dosmunts, el dia 10 d’agost de 2008 i la Mare
de Déu del Roure, celebrat el dia 8 de setembre
de 2008.

Èxit del cap de setmana del reciclatge
Durant la setmana del 15 al 21 de setembre
l’Ajuntament de l’Esquirol va programar unes activitats amb dues xerrades, per tal de promoure la
recollida de matèria orgànica i la tria dels tipus de
residus. També es van fer uns tallers de reciclatge
per ensenyar els més menuts. Treballs fets amb
material reciclat es posaren a la venda a través de
la Comissió d’agermanament amb Sant Joan de
Limay, destinats a aquesta associació. A la festa
del Compost i a la plaça de Quirze Parés es van
fer actuacions per als infants, una fira de productes reciclats i una xocolatada popular.
Trobada de gegants
El dia 12 de juliol de 2008 a la tarda, va tenir
lloc la trobada de gegants amb el següent programa: a les 6 h, plantada a les Escoles i a les 7 h,
sortida de les Escoles fins arribar a la Plaça Nova
on es va fer la ballada. En aquesta edició hi van
participar els gegants de: Manlleu, Palamós, Tavertet, Roda de Ter, carrer de la Riera de Pont de
Vilomara, Sant Miquel de Balenyà, Sant Hipòlit
de Voltregà i Santa Maria de Corcó-l’Esquirol.
Acte de lliurament al millor treball de recerca
de batxillerat
L’acte fou dirigit per la regidora de Cultura de
l’Ajuntament, Sra. Assumpta Rodrigo, amb el representant del jurat, Sr. Jaume Font. Fou guanyador, entre força treballs de qualitat, el treball de
recerca: “Cronobiologia aplicada al treball noc-
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Festa Major a la plaça de Rupit.
Foto: Susanna Peix

Festa Major
Per Sant Miquel, la Festa Major va comptar
aquest any amb l’envelat cedit per l’organització de la Fira del Llibre de Muntanya instal·lat a
l’aparcament, cosa que va permetre major fluïdesa pels carrers del poble.
TAVERTET
Recital poeticomusical i audiovisual
Amb el títol “El vi en la poesia” i com a acte
de cloenda de la Festa Major de Tavertet, el dissabte 30 d’agost passat a les 22 hores, el poeta
i rapsode Eduard Miró, acompanyat del pianista

Salvador Pané, van presentar un recital molt original sobre el vi en la poesia.
L’assistència de públic fou considerable. En
començar l’acte es va fer un variat tast de vins, i
a continuació, amb música en directe, es projectaren un seguit de poemes que cantaven les excel·
lències dels vins, des de l’època egípcia fins
avui. També es van poder sentir poemes recitats
en castellà i francès, i poesies de diversos autors
catalans actuals. Eduard Miró va acabar l’acte
cantant a duet amb el pianista Salvador Pané un
poema de la seva filla Laura
Colla Gegantera
La Colla Gegantera va començar la temporada
el mes de juliol amb la tercera Trobada de colles
Geganteres a Tavertet. Després van continuar amb
la sortida de l’Esquirol, on va ploure; van tornar-hi
a l’agost per la Festa Major. També van participar
a la cercavila de la Festa Major de Tavertet. Les
següents sortides van ser als Hostalets de Balenyà,
al carrer de la Riera de Vic, a la Fira del Llibre de
Muntanya que enguany va ser a Rupit, al Centenari de la Colla Gegantera de Torelló, i a Roda de
Ter. Aquest any hem consolidat la colla amb noves
incorporacions. Aquest hivern la colla ha organitzat un curs de gralla per tal de poder posar música
d’acompanyament a les cercaviles.

Uns Gegants participants a la trobada ballant durant
el cercavila, al carrer de Baix a Tavertet.
Foto: Ernest Gutiérrez

90 anys del Dr. Raimon Panikkar
El diumenge dia 2 de novembre el Dr. Raimon
Panikkar i Alemany va complir 90 anys. Les felicitacions per tan notable aniversari van arribar a
la seva llar de Tavertet procedents de molts estaments d’arreu del món. Familiars i amistats feren
que la casa romangués curulla de persones, que
acudiren a la invitació de portes obertes per “fer
una copa”. El mossèn i l’alcalde encapçalaren un
grup de més de 30 veïns del poble que es sumaren a l’acte amb molta emotivitat i simpatia, tot
lliurant-li una placa commemorativa. La nostra
revista es suma a l’efemèride fent palès el desig
de comptar força temps amb la seva companyia.

Concurs de Pintura Ràpida.
El 20 de setembre Tavertet es va veure envaït
novament pels 40 participants d’aquest tradicional concurs. Els tres primers premis foren per a:
Néstor Sanchiz, premi patrocinat per Bernat Corbera; Josep Plaja, patrocinat per Escann International School i Joan Vila Arimany, patrocinat per
Construccions Tavertet.

L’exposició de les
obres del concurs de
Pintura Ràpida a la
sala de la rectoria.
Foto: Xavier Viladomat

Presentació de llibre a l’Avenc de Tavertet
El passat dia set de desembre es va presentar
a la sala gòtica de l’Avenc de Tavertet el llibre
d’aforismes de Carme Tulon, que amb el títol de
Introspeccions, obvietats i impertinències ens
presenta una sèrie d’observacions i reflexions
sobre aspectes més o menys quotidians, sempre
amb l’esmolada ironia que acompanya l’escriptura de Carme Tulon. Va llegir les notes del llibre
Inma Bargalló. L’acte, que va ser molt concorregut, es va cloure amb un piscolabis en un ambient
festiu i relaxat.
Activitats de la parròquia de Sant Cristòfol de
Tavertet
Sota el lema “fem rutllar la rectoria”, aquest
espai ha quedat obert a les activitats de grups del
poble que poden utilitzar la rectoria com a punt
de trobada, així com per a tasques diverses, per
exemple: l’organització i exposició del concurs
anual de Pintura Ràpida de Tavertet, la Colla Gegantera i el grup de grallers, el taller de manualitats i també com a centre d’exposició d’art.
Un grup de parroquians, amb moltes ganes
de continuar les festes patronals de Sant Cristòfol, volen recuperar la festivitat de la Mare de
Déu del Cor i tornar a fer l’any vinent el tradicional aplec a l’ermita de Sant Corneli, dia de
germanor en plena natura amb la tradicional
arrossada i la ballada de sardanes. Justament el
dia 21 de setembre al migdia, es va celebrar una
missa a l’església de Sant Cristòfol de Tavertet
en commemoració de la festa de Sant Corneli.
A continuació va tenir lloc la plantada i ballada
dels gegants del poble i un refrigeri ofert per la
parròquia.
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