CRÒNICA DE COLLSACABRA
NEIX L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL CAMÍ
RAL DE VIC A OLOT
El dia 1 de juliol de 2006 va tenir lloc, al
mas la Serra de Pruit, l’acte de constitució de
l’associació ‘Amics del Camí ral de Vic a Olot’.
Aquesta associació neix amb la idea de fer
realitat un sentiment latent en moltes persones de pobles de les comarques d’Osona i la
Garrotxa: recuperar el patrimoni tangible associat al camí, com ara el propi camí, els seus
elements arquitectònics i geogràfics (ponts,
graus, fonts, etc) i també recuperar el seu patrimoni no tangible: història, llegendes, vida
associada i, evidentment, tornar al seu ús tradicional: comunicar les dues comarques amb
el trànsit no motoritzat.
L’associació està formada per un grup de
persones i institucions entusiastes i amants
del país que trepitgen i relacionades, d’una
manera o d’una altra, amb aquest territori. Entre els seus membres cal destacar institucions
fortament arrelades a aquestes comarques,
com ara l’Ajuntament de Tavertet i l’Ajuntament de Rupit i Pruit, el Patronat d’Estudis
Osonencs, el Centre Excursionista de l’Esquirol, l’Associació de Veïns de Cantonigròs, la
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revista ‘Els Cingles de Collsacabra’, Fundació
Fauna i 4 Passes, a més d’una trentena de persones particulars. També té el suport exprés
d’un bon grapat d’institucions, entre les quals
cal esmentar: Consells Comarcals de la Garrotxa i d’Osona, Ajuntaments d’Olot, les Preses,
Vall d’en Bas, l’Esquirol i Roda de Ter, consorcis de Turisme de la Vall de Sau-Collsacabra
i Paisatges del Ter, Turisme Garrotxa, Centre
Excursionista d’Olot, Unió Excursionista de
Vic, Agrupació de Pagesos del Cabrerès, Acter
i l’Avenc de Tavertet.
Les tasques concretes que està portant a
terme, simultàniament, l’associació estan encaminades a valorar tot el patrimoni esmentat
abans i es podrien resumir en:
Treball de camp:
Identificació i inventari del camí ral de Vic a
Olot i els seus principals ramals:
– Identificació dels trams amb problemes.
– Imprecisions en el traçat històric del camí.
– Camí esborrat o tapat per construccions
diverses.
– Resolució de tots el problemes que hi
puguin haver amb els propietaris.

Inventari dels diferents elements patrimonials
pertanyents a l’antic camí:
– Ponts, graus, empedrats, murs, termes,
creus de terme etc.
– Hostals, ermites, fonts, abeuradors.
Inventari dels diferents elements d’interès cultural i natural del propi camí i proximitats:
– Gorgs, salts i cascades, serres, coves,
graus, etc.
– Arbres monumentals.
– Masos i pagesies, molins, forns de calç,
teuleries, pous de glaç.
Investigació històrica:
– Buscar i parlar amb gent del país que sàpiga coses del camí ral.
– Buscar documentació i bibliografia del
camí ral.
– Investigació sobre els orígens del camí i
el seu paper al llarg del temps.
Treball divulgatiu i de conscienciació:
– Contactar amb les institucions locals i
comarcals perquè coneguin el projecte,
li donin el seu suport i es posin al capdavant.
– Inventari de tots els trams del camí com
a ‘bens públics municipals’ per part
dels ajuntaments afectats.

– Contactar amb les associacions (centres
excursionistes, associacions culturals,
universitats, etc) per tal de tenir el seu
suport.
– Contactar amb els propietaris de les finques limítrofes amb el camí ral perquè
facin seu el projecte i poder trobar plegats les millors solucions als problemes
plantejats.
– Donar a conèixer l’associació i el seus propòsits a la gent d’ambdues comarques,
mitjançant notes de premsa i articles als
principals diaris comarcals, i aconseguir
ser presents en fires i esdeveniments.
Des de l’associació pensem que la recuperació del camí ral de Vic a Olot és un projecte
engrescador, que ajudarà a revalorar i a conservar la història i el patrimoni del país, amb les
normatives europees referents al turisme sostenible, no destructiu, respectuós amb la natura
i amb les formes tradicionals de vida i que, fins
i tot, pot ser un element important per tal que
no es perdi, encara més, la malmesa pagesia.
Rafael Sevilla
President de l’associació
‘Amics del camí ral de Vic a Olot’
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CANTONIGRÒS
Els Pastorets
El dia 30 de desembre de 2006 es van
representar Els Pastorets a les antigues escoles. Aquest any va ser una funció molt
especial, ja que va ser totalment dirigida i
representada per una colla de nois i noies
molt joves, −encara que algunes mares els
hi van donar un cop de mà puntual. Van fer
servir els decorats i la roba d’altres vegades,
però la música la van muntar ells mateixos.
Va ser molt bonic que fessin participar a
tots els nens del poble, és a dir, que els dimonis i els àngels fossin representats per
menuts de 3 anys cap amunt; no cal dir
que va ser una representació molt divertida. Hi va haver un ple d’assistència i tots
els espectadors van sortir encantats felicitant amb admiració els nois i noies per una
feina ben feta.
Homenatge a Mn. Josep Cruells i a la
Rosa Guitard
El dia 3 de febrer el poble de Cantonigròs
es va aplegar en un sentit i merescut homenatge a mossèn Josep Cruells i a la majordoma Rosa Guitard.
L’acte va tenir lloc a la església parroquial,
i el va obrir amb un parlament el mossèn de
Rupit, a continuació va parlar l’escriptor Joan
Triadú i per acabar en Pere Portell, president
de l’Associació de Veïns, després de dir unes
paraules, els va fer l’oferiment de l’orquídia
d’Or, que ha esdevingut el símbol del nostre
poble.Tot seguit, davant de les antigues escoles, va tenir lloc un aperitiu, i a la tarda, a la sala polifuncional de les dites escoles, es va passar un reportatge en el qual es podien veure
fotografies de l’arribada del mossèn a Cantoni,
de diversos actes en què va participar al llarg
dels anys, així com un repàs de les actuacions
cíviques que s’havien fet durant l’any.
Fogueró de Sant Isidre
El proppassat dia 14, com cada any, va
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tenir lloc el Fogueró de Sant Isidre al poliesportiu del poble. No hi va faltar el pa amb
tomàquet i la cansalada i la botifarra cuites
amb llenya.
L’ESQUIROL
Concert de Nadal
El dia 7 de gener a les 7 de la tarda, la coral
Lorelei i l’Arpa de Taradell van fer el tradicional concert de Nadal a l’església parroquial.
Van cantar un repertori de nadales catalanes,
així com nadales tradicionals d’altres països i
també cants espirituals negres. L’església era
plena de gom a gom.
Ral·li de cotxes antics
El 17 de març es va fer un ral·li de cotxes
clàssics per tot el Collsacabra. A les 9 del
matí, tots els conductors es van trobar davant de l’Ajuntament. Es podien veure més
de 120 cotxes molt ben conservats de totes
les èpoques i models. Posteriorment va començar el ral·li i tant l’inici com l’arribada
van ser al poble de l’Esquirol. Aquesta cursa
va gaudir d’una gran expectació d’aficionats
de l’automoció.
Aplec de sardanes per Pasqua
El dia 8 d’abril va tenir lloc l’aplec de
sardanes de Pasqua a la plaça Nova. Aquest
any va comptar amb la participació de les cobles Canigó de Torelló i la Principal del Baix
Llobregat.
Diada de Sant Jordi
Per la diada de Sant Jordi els alumnes de
6è de l’escola van fer, com és habitual, la parada de roses i de llibres a la plaça Major, amb
la finalitat de recaptar fons per a l’excursió de
final de curs.
D’altra banda, cal dir que els jubilats van
presentar la cinquena edició de la revista Camins, dedicada, aquesta vegada, exclusivament a receptes de cuina de la que fan les
nostres àvies.

RUPIT I PRUIT
Durant els darrers mesos s’han acabat
un sèrie de millores a la vila i al seu entorn.
Destaquem-ne la pavimentació i el mur de
protecció del camí a l’església de Sant Joan
de Fàbregues i també la pavimentació de la
carretera de Pruit.
S’ha millorat la recepció de la televisió i
s’ha instal·lat la conducció de fibra òptica
amb opció de l’ADSL a totes les cases de la
vila i a les de pagès.
S’ha informatitzat l’arxiu municipal, cosa
que facilitarà la seva consulta, i es compta
amb el telecentre i aula d’informàtica gratuït
per a tothom, amb vuit ordinadors.
Altres projectes han estat aprovats i són
a punt d’executar-se, com la carretera de la
Pedrera passant per Corriol i la Fontana, i la
carretera de Falgars d’en Bas. També es preveuen el soterrament de serveis al camí de
Sant Joan de Fàbregues, el condicionament i
enjardinat de la llera de la riera i la instal·lació
d’una depuradora.
TAVERTET
Vivarium Artium
Durant el curs 2006-2007 la secció
d’activitats culturals de Vivarium Artium de
la fundació Vivarium ha continuat amb les
conferències als matins del segon dissabte de
cada mes, que resumim tot seguit:
Octubre: Jordi Bofill va fer la demostració
pràctica del sistema de rehabilitació “Tècnica meta-mòrfica”
Novembre: Carme Giménez desenvolupà
les bases per conèixer la personalitat estudiant
l’escriptura.
Desembre: Fabià Contreras donà instruccions per fer a una cuina pràctica i equilibrada.
Gener: Daniel Ribas estructurà una trobada de meditació vivencial.

Febrer: Alejandro Seoane va parlar sobre
Gaudí, la seva obra i els problemes de la Sagrada Família.
Març: Anna Aiguavives presentà el segon
volum de la obra Viatge a Korètzero
Maig: Francesc Borrell dissertà sobre el coneixement de la persona segons el seu aspecte.
Juny: Miquel Amblàs exposà un resum
del coneixement del firmament i de les estrelles.

Daniel Ribas durant la
seva intervenció a Vivarium el 13 de gener.
Foto: Jordi Gumí

Festes i tradicions
Com en anys anteriors pel Nadal no han
faltat els pastorets pels carrers del poble ni
la cavalcada dels Reis ni el Carnaval que han
organitzat el grup “I ara què?”
Al mes de març i organitzats per la parròquia
va haver-hi la festa de Rams, el cant dels goigs
del Roser, i la tradicional rifa d’ous per Pasqua.
El diumenge 6 de maig vàrem rebre la visita d’una representació dels Cors de Clavé dins
el programa de Vilanova de Sau – Collsacabra.
Per Sant Joan es van celebrar la tradicional foguera i recepció de la Flama del Canigó,
i a l’Avenc va tenir lloc la revetlla durant la
qual s’alternaren “La Diminuta Jazz Orquestra” i “Sants & Fot”.
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L’ampliació de l’espai de
la piscina ha estat notable.
Foto: Ernest Gutiérrez

Actes culturals
L’Associació Amics de Tavertet va organitzar, el 24 de març i a l’església parroquial,
una conferència d’Anna Maluquer sobre la
personalitat de Mn.Cinto amb el títol Sentir
Verdaguer.
Exposició de collage i caligrafia japonesa i
àrab d’Anne Marie Richard al mes de desembre a la rectoria i també al restaurant Faves
Comptades.

Una instantània de la
inauguració de l’exposició
d’Anne Marie Ricard.
Foto: Jordi Gumí

S’ha aconseguit la tan desitjada pavimentació de les carreteres que van a Sant
Bartomeu Sesgorgues i a Mierons des del pla
de Can Codina.

El carrer del Camí del
Castell amb el seu nou
aspecte.
Foto: Ernest Gutiérrez

Organitzat per l’Ajuntament, Maribel Díaz Jiménez va fer una coferència sota el títol:
Breu apropament a la història de les dones.
El 22 d’abril la coral Lorelei oferí una actuació a la masia de l’Avenc.
Millores al poble i al terme
Les principals obres realitzades durant
aquests darrers mesos han estat la pavimentació dels carrers Camí del Castell i de Quirze
Parés. També s’ha acabat la ampliació del recinte de la piscina, les escales de baixada al
parc infantil i la preparació del futur parc del
cingle, entre d’altres.
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Un veí
de Tavertet
anònim
que col·labora
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