Excursió a S. Miquel de Cru`i Iles i la Bisbal
TRAVESSA DE LES GABARRES
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En el tren del matí anàrem fins a Llambilles, i passant per day
vant l'Església i per la plaça baixàrem pel camí carrete• clue porta
fins la riera del Bugatrtó, en un petit prat i en paratge molt pintoresc on hi ha unes pilastres, restes d'una palanca que la travessava. Seguírem per la riba dreta i al cap d'urr petit trajecte, que la
riera s'eixampla, passant per una salzareda davárrt d'una casa enderrocada, s'atravessa on el pas que hi ha enfront cirn Salvatella.
E1 camí va costa amant, travessant frondosos boscos. de pins, de
roures i alzinars. Després de forta costa arrbem a l'ermita de Sant
Cristòfol; prop hi ha una font migrada, encar que daigna excent.
Seguim pel replà que forma la serra trobant-se dues cases en runes;
Poe després se comença forta í fatigosa pujada la clue fa assolir-nos
l'encreuada de camins del cim de la Bassa del 'Cap del Bou. Seguim
pel mateix camí o sigui el que tira al N. E. que davalla per la muntanya fins trobar Santa Pelaya. En aquest indret esmorzàrem; tirant per la carretera cap a Santa Agata i Pla de Banyeres, i trencant per l'antic camí de Sant Sadurní, anàrem de visitar-lo, a Sant
Miquel de Cruïlles. Cal fer menció del Monastir que se troba en eix
poblet. S'aixequen sobre un turd les seves despulles. Es tina construcoió romànica de planta de creu llatina amb tres flans. Sobre el
creuer s'alça una cúpula. Està desprovista d'adornos. El eampanar
és una torra quadrada. Hi falta el primitiu frontis per haver caigut
el primer tram dels quatre que hi tenia la nau central, el quai se
elogue amb una paret obrint-se una senzilla porta. E1 retaule de
l'altar major és un bonic exemplar de pintura gótica i les fonts
baptismals que daten del 1237. Se uint camí avail baixàrem al poble de Cruïlles. Es un bonic poblet típic de 1a plana Empordanesa.
En la plaça hi ha una original i enlairada torra restes del castell de
Cruïlles; a la sortida del poble i passant davant d'una creu de terme
anàrem a La Bisbal, 'fi de nostra excursió, visitàrem el pont veil, el
Castell del Bisbe i després de veure la població retornàrem a Girona,
satisfets de la marxa que encara que llarga i pesada fou compensada
per les belleses naturals que es contemplen per aquestes seres, plenes de vegetació i vida. —J. T.
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