ACTIVITATS

EXCURSIÓ ALS AIGUAMOLLS
DE CELLERS
Per segon any consecutiu, el soci Josep Miñambres
ens ha portat als aiguamolls de Cellers a observar els
ànecs i el seu habitat. Déu n'hi do! de la quantitat que
n'hi ha i del que es pot arribar a veure si es va
acompanyat d'una persona força coneixedora del
medi natural que ens envolta.
Des d'ací hem d'agrair al Josep la seva paciència i les
seves explicacions, i volem fer una crida a tots els socis
que vulgueu donar a conèixer els vostres coneixements
a que us animeu a parlar amb la Junta. Segur que
trobarem la manera de passar un dia instructiu i
divertit.

per veure si us en fem agafar ganes i us animeu a sortir.
Un cop més hem d'agrair de tot cor al Josep
Miñambres la seva desinteresada i molt valuosa
aportació.

INICIACIÓ A L'ESCALADA
Entre els dies 1 i 18 de maig tingueren lloc unes
classes teòriques i pràctiques d'Iniciació a l'escalada
a càrrec dels membres de la secció d'escalada de la
societat i amb el suport de la FEEC.
Entre els aprenents volem destacar, pels seus mèrits,
l'Oscar Bernadó i l'Alex Magrí.

EXCURSIÓ A COLLIR
ESPÀRRECS A LA VALL DE
BARCEDANA I VISITA
COMENTADA AL CONJUNT DE
SANT GERVÀS
L'any passat anàrem a la Vall a collir olives i a veure
tot el procés de l'oli, enguany ho férem diferent:
primer a collir espàrrecs, després a visitar el conjunt de
Sant Gervàs i finalment a menjar-nos una truitada
d'espàrrecs.
El dia assenyalat era el diumenge IOd' abril. A les 9
del matí sortíem, com de costum, de la plaça Capdevila
en direcció a Sant Martí de Canals. Després d'esmorzar
vam passar a la cerca i captura de l'espàrrec i quan en
vam estar cansats vam agafar els cotxes ivam pujar fins
a l'ermita de Sant Gervàs, on en Josep CoU i Miró,
arquitecte tècnic i soci col.laborador de l'entitat en
tantes ocasions, ens donà una lliçó magistral, un cop
més, d'històriai arquitectura de les nostres comarques,
concretament de l'església i el castell. Tot això
acompanyat d'un dossier titulat" Visita comentada al
conjunt de Sant Gervàs" i editat per la SAM per
aquesta ocasió.
Un cop acabada la visita, baixàrem a tastar la truitada
que a Casa Roca ens havien preparat, acompanyada de
corder i llonganissa i regada per un bon vi. Diem això
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