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CONEGUEM EL NOSTRE POBLE

GRAN PARTICIPACIÓ A LA RUTA
LITERÀRIA DE LA POETESSA MERCÈ
BAYONA.
El passat diumenge 24
de maig de 2009, va
tenir lloc una ruta
literària per conèixer
l'obra poètica de
Mercè Bayona.
La
sortida matinal va
transcórrer per dos
indrets de la Garrotxa
que foren importants
durant la seva vida:
Hostalets d'en Bas i
Cogolls. A diferents llocs emblemàtics
d’aquestes localitats es varen recitar poesies i
es va destacar que algunes estaven musicades
per en Jesús Bosch.

Van assistir-hi una cinquantena de persones,
entre adults i nens/es, entre els quals hi havia
familiars de Mercè Bayona, que van participar
recitant algunes de les seves poesies. Així
com, també, en Joan Arnau va llegir un poema
que ell va escriure dedicant-lo a la Mercè Bayona.

Aquesta activitat estava emmarcada dins el
programa Visc entre Volcans, activitats
naturalistes i culturals del Parc Natural i fou
coorganitzada per l'Associació de Mares i
Pares del CEIP Sant Cristòfol, el Grup
Excursionista de les Planes, l'Ajuntament de les
Planes d'Hostoles i l'Ajuntament de la Vall d'en
Bas. I s’agraeix a la família Pruenca i als veïns de
Cogolls, per haver col·laborat en que la sortida es
pogués portar a terme.
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LA FOTOGRAFIA

Les Planes d'Hostoles s'assenta sobre un substrat geològic volcànic, que al refredar-se formà
columnes prismàtiques de basalt, les quals es poden contemplar des del Pont de Can Poeti.
A principis del segle XX les pedreres donaren feina a molts homes. Els picapedrers més coneguts
eren l'Escloper i en Biel que tenien colles de picapedrers que realitzaren obres de gran envergadura
al port i als carrers empedrats de Barcelona. També hi havia la cantera de basalt d’Antoni Artés i
l'industrial picapedrer Joan Miró.
A l’any 1910 a les Planes, fins i tot hi havia una plaça que s’anomenava Plaça d'en Joan Miró, en
honor a aquest industrial, qui va ser el primer en explotar les canteres basàltiques per a l'elaboració
d'adoquins, font molt important de riquesa per la comarca.
FITXA TÈCNICA
TÍTOL: "La pedrera de Can Poeti”
ANY: Aproximadament del 1.908
AUTOR: Família Garay
PROCEDÈNCIA: Hotel Can Garay
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