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Com de costum ens trobem davant de Santa Tereseta del Nen Jesús. No hem de matinar tan
com les anteriors sortides, ja que l’hora indicada són les 8 del matí. El grup és de 29
persones, un nombre inferior a la majoria d’excursions. Serà la crisi?
Iniciem la ruta per la Ronda de Dalt i la C32, en direcció al Maresme. Fem un petit
descans per esmorzar a l’àrea de la Tordera. S’afegeix al grup els nostre amics Joan Anton i
la seva esposa Berta.
Seguidament, continuem viatge fins a Blanes. Allà, ens estava esperant el Bus turístic que en
portarà fins l’entrada del jardí Botànic Marimurtra.
Ens fa la visita guiada, la Montse, guia oficial del jardí, persona molt agradable, simpàtica i
molt preparada i molt ben valorada per tot el grup.
El jardí Botànic Marimurtra, va ser declarat bé cultural d’interès Nacional pel govern
de la Generalitat de Catalunya, va ser fundat fa més de 8o anys per l’alemany Karl Faust,
amb la intenció de constituir a Blanes una seu internacional per a la recerca científica.
Està situat a la muntanya de Sant Joan, sobre els primers penya-segats de la Costa Brava. El
turó, fa que sigui resguardat dels vents del Nord i del Montseny.
Té una extensió de 4 ha on s’hi cultiven plantes corresponents a unes 3 mil espècies, i està
dividit en 3 zones: subtropical, temperada i mediterrània, en les quals, a més de la flora
autòctona es troben representades diverses agrupacions vegetals dels 5 continents.
Durant la passejada, admirem els penya-segats de la nostra Costa Brava des de la
desembocadura de la Tordera fins la punta de Tossa.
Acabada la visita, el Bus ens porta de nou al centre de Blanes. Tenim 1 hora lliure per visitar
la ciutat, el castell de Sant Joan, l’església de Santa Maria, les restes del palau dels
vescomtes de Cabrera, sa Palomera tradicionalment considerada con al límit meridional de la
Costa Brava, o per quedar-se a l’ombra dels arbres del Passeig de Dintre fent l’ aperitiu. Va
ser aquesta l’escollida?
Donem com acabada la visita cultural del matí, i ens dirigim a Palafolls per recuperar
forces a la Masia Can Oms, transformada en un edifici modernista , actualment restaurant
amb jardins molt ben cuidats i un entorn bellíssim. Aquí ens trobem amb l’estimada Núria
Viltró i la seva família .
L’àpat , fent honors a l’entorn tant exterior com interior del restaurant va ser esplèndid en
tots els sentits. S’ha de felicitar a la persona que l’ha recomanat: el nostre president Sr.
Carlos Pablos.
Acabat l’àpat, ens dirigim a Sant Genís de Palafolls , població emplaçada a la riera de
Palafolls. Ens espera en Xavier que ens farà la visita guiada .
La seva església dedicada a Sant Genís, és d’origen romànic, transformada posteriorment
amb diverses ampliacions. El temple apareix documentat l’any 947 com a propietat del
monestir de Sant Pere de Rodes. La parròquia de Malgrat de Mar, l’antiga Vilanova de
Palafolls, en va dependre fins el 1559 i la de Ferreries fins el 1906. L’església és flanquejada
per un robust campanar i per una torre de planta circular, segurament una antiga torre de
guaita.
Solament es conserven dues imatges originals, ja que l’església va ser cremada totalment
durant la guerra civil del 1936. Una és la imatge de Sant Genís que va ser amagada pel
mateix poble en el bosc, i ’altre Sant Isidre del que desconeixen com es va salvar de les
flames.
Finalitzada la visita, retornem cap a Barcelona per la mateixa ruta del matí.
Un cop dalt del autocar, es realitza el tradicional sorteig de cada sortida.
Arribem a BCN als voltants de les 8 de la tarda . Ens acomiadem i ens desitgem un bon
estiu.
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