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Excursió a S. Miquel de Cru`i Iles i la Bisbal
TRAVESSA DE LES GABARRES

--r

--

-

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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Excursió a Rocacorba i Banyoles
E1 dia 24 del mes passat es realitzà la marxa a dit hoc. Sortí rem de Girona a les 3 en punt de la matinada per la carretera
de
Sant Gregori, riera de Fontajau, Tayalà i Castell de Cartallà. La
fosca era absoluta, valent-nos de les llinternes elèctriques. En despuntar l'alba ens trobarem a l Sabater de Canet. A les 6 del
mati
arribàrem ais Noguers on esmorzàrem. Seguidament emprenguérem
la pujada del Santuari en dual hoc hi fórem a les 8.
Després de
l'acostumat «Déu vos guard», el capellà, el popular mossèn Salvador,
fruírem des del cim de la negra i milenària roca, pedestral de 1'Ermita, de la bella miranda a que convida, obirant-se imposants i
for
mosos paisatges. Anàrem fins a Serralta i de retorn a la Capella,
vers dos quarts de dotze, dinàrem. A la 1 de la tarda emprenguérem
la marxa cap a Banyoles, voltant el Turó de l'Ou i Roure
Gros, davaliant cap a la plana Banyolina, per la Font Pudosa, on hi berenàrem. Degut a essor la festa Major d'aquella ciutat hi havia
gran
animació i bullici, ballant -se en la plaça la nostra típica Sardanti,
de les que en ballàrem algunes. Contents i alegres retornàrem
a1a
capital satisfets de l'excursió i amb moites ganes do tornar -hi.
P. Q.

NOVES
L'excursió anunciada al Castell de Famés, i que fou sospesa
per la pluja, se realitzarà el proper mes.
...
- Tots els socis que desitgin formar part de la Secció Atlètica,
tenon que donar l'avís ale consocis Alsina i Taberner,
organitzadors
de la mateixa."
e • e
E1 «Diario de Gerona» del 26 del passat mes donava
la nova
de la probable constitució d'una forta entitat que tindrà per
objecte
el cultivar els Sports en general.
`1
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Felicitem ais organitzadgrs de la mateixa, desitjant-los-hi un
bon encert en la tasca Spórtiva que volen portar a cap.

•• •

En els Jocs Florals infantils organitzats pel Centre de Dependents, el nostre Grup ha ofert un objecte d'art en premi al millor
treball sobre Excursionisme.

f9NUNCIFIT D'EXCURSIONS
DIA 14

Lourdres Català.-S. Miquel de Fluvià
Itinerari: Camallera, Vilahur, C,alabuig, Bàscara, Romany,
Lourdres, Pontons, Sant Miquel de Fluvià. Vocal d'Excursió, en
Josép Marull. Gastos, 3 pessetes. Lloc de reunió, estació del ferrocarril de M. Z. 'A., a les 5`15 del mati.

DIA 21

Ermita de Sant.. Roch
Sortida del estatge social a la ] de la tarda, portar berenar. Vocal d'Excursiú, on M. Taberner.

DIA 28

Coves de Llorà, S. Martí de Llèmana
Itinerari: Domeny, Ginestà; Coves de Llorà, Sant Martí, Les
Serres i Bonmatí.
Sortida del estatge a les 5 en punt del matí. Gastos; 1`10 pessetes; cal portar-se esmorzar i dinar. Vocal, en J. Torr,.
imp. Dalmau Cailes, Na. S. A. — Girona
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