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LA VIDA SOCIAL
Setmana cultural
de les escoles de
la zona escolar
rural l'Empordanet
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A l'esqüérra, un grap dé participants descansant i, a la dreta, continuant la marxa. Fotos: MERCÈ TONA.

Més de 1.500 persones a l'Embardissada,
una de les més llargues dels últims anys
El Centre Excursionista d'Olot va'triar en aquesta ocasió la vall de Bolós i el veïnat de Creixenturri
JORblCASAS
• • Sant Pau de Sçgúries.— L'Embardissada d'a-,
quest any, que es va celebrar diumenge passat
amb sortida i arribada a Sant Pau de Seguries,
ha estat una de les més llargues de les que
L'itinerari que van preparar els membres del Ce;ntre Excursionista d'Olot
(CEO) començava a Sant
Pau de Seguries i transcorria
gairebé tot per l'antic terme
municipal de Freixenet
—actualment integrat a
Camprodon—. El recorregut, d'uns 28 quilòmetres
aproximadament, passava
pel santuari del Remei, el
castell de Creixenturri, el

s'han celebrat últimament. Els L593 participants
-^gairebé tots van aconseguir acabar la prova—
van estar de sort en aquesta ocasió, ja que
les previsions de mal temps finalment no es
van complir. La vall de Bolòs i el veïnat de

cim de Castellets —^punt de
màxiina alçada, amb 1.323
metres—, Santa Maria de
Bolòs —les fondalades de
la zoria, el punt més baix,
amb 160 líietres-^, els colls
de Bau i de l'Anec i el Sitjar.
Els participants a la caminada —que transcorria
per primera vegada per
aquesta zona— van poder
disfrutar de vistes immillorables sobre el Pirineu gironí

i rossellonès, sobretot quan
van accedir al cim dels Castellets.

Creixenturri van ser, els protagonistes d'aquesta
marxa no competitiva, que aquest any arribava
a la seva dinovena edició. Aquesta zona no
havia estat mai escenari de la marxa del centre
excursionista olotí.

Més de la meitat dels participants van arribar úna altra vegada a Sant Pau entre
les dues i les tres de la tarda,
Aigua per a tothom
mentre que là resta ho va
L'organització va marcar fer des d'aquesta hora i fins
les fonts que es trobaven al a les sis de la tarda. L'orllarg de l'itinerari perquè els ganització no va voler donar
excursionistes reposessin, el temps del primer excurforces i va oferir, on no n'hi sionista que va arribar a Sant
havia, càntirs amb aigua i Pau, justificant que es tracun punt de begudes, patro- tava d'una prova no competitiva.
cinat per una empresa.

Al final de la caminada,
els marxaires que havien
participat en l'edició anterior de l'Embardissada van
poder recollir les medalles
que ho acreditaven.
En aquesta ocasió, el Centre Excursionista d'Olot va
disposar de la col·laboració
de l'Ajuntament de Sant Pau
de Seguries per organitzar
la prova més emblemàtica
del'entitat;

Més de 2.000 persones
assisteixen a la Jornada del
Yoluntariat de l'Alt Empordà
Els Castellers de l'Albera van participar-hi
IRENE CASELLAS treballs socials. Entre les en• Figueres.— Unes 2.000 titats participants hi havia
persones van assistir diu- l'Associació Comunitària
menge passat als diferents Antisida (ACAS);, 1-'Associaactes que es van.organitzar ció de Discapacitats per a
a la plaça de Catalunya de , la Integració Social (ADIS);
Figueres per celebrar el Dia l'Associació Protectora de
del Volunta;riat de l'Alt Ern- Disminuïts Písquics de l'Alt
pordà, segons han explicat Empordà (Altem); l'Assofonts de l'organització, que ciació de Malalts d'Alzheiconsideren que els resultats mer (AMA); l'Associació de
van ser molt jjositius, perquè Pares de l'escola d'educació
molts dels assistents van de- especial Mare de Déu del
manar informació sobre les Món; Càritas; Creu Roja;
diferents tasques de volun- Minusvàlids Físics Associats
tariat. La jornada ha estat (Mifas); i el voluntariat de
impulsada per les diferents " la residència Els Arcs.
entitats de la,comarca que
Les activitats van comentreballen amb voluntaris, çar a les 11 del matí amb
per donar a conèixer la seva una actuació per a la maitasca i sensibilitzar la po- nada, i posteriorment hi va
blació sobre la importància haver un audició de sardade dedicar dè forma altruista nes a càrrec del Foment de
una part del temps lliure a la Sardana. L'acte que va

Els Castellers de l'Albera, en un inoment de la seva exhibició. Fi'i.- \1 NMÍL LLADÓ.
atreure més públic va ser
l'exhibició de castells a càrrec dels Castellers de l'Albera, que es va fer a la una
del migdia. Aquesta colla va
aixecar un 3 de 6, un 4 de
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6, un pilar dé 4 i un pilar ticipació d'unes 500 persode 4 carregat per sota. Les- nes, i tot seguit hi va haver
castelleres també van inten- una mostra de folklore mexitar un 3 de 5. Després de cà, a càrrec de Rosa i Carlos,
l'exhibició es va preparar i una actuació del grup Dígit
una botifarrada, amb la par- Arts.

• Foixà.— Els integrants de
les escoles que formen part
de la zona escolar rural
(ZER) l'Empordanet —els ^
col·legis d'Esclanyà, Llofriu, *
Foixà, la Pera, Parlavà i
Ullastret— celebren durant
aquests dies la seva setmana
cultural, que aquest any dediquen a la tolerància i la
solidaritat.
Dilluns passat, els alumlies i els mestres d'aquestes
escoles —en total sumen un
centenar de persones— van
celebrar una trobada a l'escola de Foixà per fer un
seguit d'activitats destinades
a conèixer jocs, danses i habitatges de diferents cultures
de tot el món. En aquesta
trobada hi va participar la
dibuixant de contes infantils
Pilarín Bayés, amb la qual
els escolars van mantenir
una xerrada.
Ahir, els alumnes van vendre roses i llibres als seus
respectius pobles, i van fer
representacions sobre les
festes tradicionals de les diferents cultures que tracten
en aquesta setmana. Per
avui, està previst que a cada
escola hi hagi la projecció
d'una pel·lícula relacionada
amb el tema de la tolerància
i després es farà una xerrada
sobre el tema. ^
Demà dijous, els escolars
de cada col·legi faran un treball per incloure a la revista
del ZER Èl petit Drac; que
sortirà publicada al juny, i
una recollida de roba per
als nens necessitats. La setmana cultural es clourà divendres, dia en què cadascun, dels,centres faran una
acció de neteja al seu poble./N.A.

Trobada à Sant
Climent d'exartillers
número 22 de Girona
fl Sant Climent Sescebes.—
Un petit grup de persones
que van fer el servei militar
al RAÇA número 22 —Regiment d'Artilleria de Campanya— de Girona —can..
22, com ho anomenen els
exartillefs—, en els últims
30 anys, han organitzat una
trobada d'exartillers que se
celebrarà el dia 19 del mes
que ve a Sant Climent Sescebes.
En èl decurs de la trobada, que començarà a 2/4
d ' i l del matí amb la concentració per lleves i una
missa de campanya, una bateria o companyia retrà honors al general en cap de
la base, el qual els passarà
revista, es farà un acte d'homenatge als caiguts i companys desapareguts, l'himne
d'artilleria i una desfilada
dels exartillers que ho desitgin. També es farà una
visita a la base i un dinar
de germanor a la mateixa
base, on es lliuraran diferents records de la trobada.
Segons' el capità. Joaquim
Villodre, en aquests 30 anys
han fet la mili a .artilleria
número 22 de Girona unes
20.000 persones d e tot Catalunya, però en la majoria
dels casos es desconeix com
• posar-s'hi en contacte. Tot
i això, espera là presència
d'unes 900 persones./LB.
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