15è CICLE DE SORTIDES DE CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
CAMÓS I CORTS
2a sortida – diumenge, 13 de novembre de 2016
Centre d’Estudis Comarcals i Centre Excursionista de Banyoles
Pont i rentador del Salt Dalmau, el Salt i la Font del Salt Dalmau, Rentadors del
Matamors, Barraca de la Pecu, la Palanca, Gorga Blava, Església i rentador de
Corts.
Deixem els cotxes davant l’Ajuntament de Camós. Tot
seguit agafem el camí de terra per seguir el curs de la
riera Matamors que travessa el municipi de Camós
per la banda nord. Aquest és el camí que antigament
alguns nens i nenes de Corts i Camós, feien per anar
a l’escola, que ara és l’Ajuntament de Camós.
Fins ben entrada la dècada dels anys trenta del s. XX,
el camí principal que comunicava Banyoles i Camós
era aquest pas, on es va edificar el pont del Salt Dalmau. Es va construir l’estiu de
1880. Els documents històrics parlen d’un cost de
2.200 pessetes i que els veïns de Camós van
participar-hi econòmicament i amb el seu treball.
Aigües amunt, a pocs metres de distància, hi ha el
rentador de Can Grapes, la casa del costat. Hi
anaven a rentar la roba les
dones de Can Reparada del Pla,
Can Quelistrus, Can Grapes i
Can Patei, aquí sempre hi havia
molta aigua.
Seguint el curs de les aigües avall trobem l’espectacular salt
Dalmau i la font del mateix nom. És segurament el paratge natural
més emblemàtic i conegut de Camós. Hi ha un desnivell d’uns sis
metres amb travertí que forma el salt d’aigua. Des dels primers
anys del segle XX fins a la dècada dels seixanta, fou una zona on s’hi feien berenades
familiars, especialment per celebrar-hi la tornaboda de les Gales de Mata, una festa que
s’escau en ple estiu, i per això es buscava un lloc fresquívol. En aquest espai hi ha uns
bons exemplars de roures i alzines i, en èpoques de pluges, es pot gaudir del saltant de
l’aigua i la gorga blava i verdosa.
En aquests indret podem observar baumes formades pel travertí, les esquerdes han
format espectacular coves que van servir a mitjans segle XX per donar aixopluc a
captaires. Alguns hi posaven una mena de tendal que feia de visera i, alhora, permetia
disposar d’un espai més gran. Les restes de marques fosques en el travertí ens recorden

que els mesos d’hivern hi feien foc per escalfar-se. Trobem el Rentador que utilitzaven
les dones de Can Carxofa, Can Jou i Can Pradoi. Tornem a veure travertí, i un xic més
avall la Barraca de la Pecu, una petita cova que utilitzàrem com a habitatge fins el 1960,
una família de tres persones, l’avi, la mare i filla, es guanyaven la vida fent de drapaires.
Tot seguit La Palanca per travessar a l’altre costat de la riera. Un altre rentador, però
està totalment enterrat, és el Rentador Can Reparada, Can Quelistrus i Cal Vermell. I
el Rentador de Can Lleter, és el més ben conservat de tot el trajecte.
La Gorga Blava, està a uns 80 m. del pont d'entrada al poble de
Corts. Té forma arrodonida amb un petit saltant d'uns 2 metres
d'alçada que li permet superar el desnivell que hi ha entre el
rentador que es troba en la part superior del riu i la mateixa gorga.
Tot i que ara és molt menys profunda que temps enrere, hi neix
aigua de diferents brolladors i això fa que no quedi mai totalment
seca, fins i tot en anys de molta sequera. Pugem a dalt, on hi ha el
pont de ferro del carril bici, davant de Can Barrera.
Corts és un poble del municipi de Cornellà del Terri, està
situat a la riba dreta de la riera Matamors i ja era habitat
en època romana. Es sap que l’església de Corts ja va
existir a la segona meitat del segle X, bé que l'edifici
primitiu no devia durar molt temps, ja que l’any 1102
se’n construí un altre de cap i de nou. En aquesta data
el bisbe Bernat Umbert donà llicència per a construir
l'església de Sant Julià amb el cementiri, en el qual cada
parroquià hi podia triar una sepultura. L'església actual
és, per tant, la construïda a la primeria del segle XII i
destaca la portada que conté dos arcs en degradació:
l'arc exterior es recolza en sengles mènsules que són
sostingudes per columnes circulars amb capitells. Té
nou dovelles esculturades que representen figures
d'animals diversos i fulles així com un crist en majestat,
esculpit toscament amb corona imperial i clavat a la
creu, representació molt antiga de la crucifixió que fa pensar que ens trobem davant una
resta de l’església primitiva. Tanmateix, l'arc interior és decorat amb roses i creus, i amb
animals simbòlics. Té una porta de fusta molt antiga, amb
ferramenta cromàtica. A l’interior del temple es conserva un
Crist en Majestat, una creu processional i un seguit
d’enterraments a terra, coberts amb làpides.
El rentador de Corts es va construir a inicis dels anys trenta
del segle XX i moltes dones del poble el van utilitzar fins ben
entrada la dècada dels anys cinquanta. Situat al costat del
torrent del Remençà, s’havia anomenat el rentador de Can
Ballau.
Tornem a Camós passant pel cantó de Can Reparada, pel
carril bici, un camí molt planer i amb vistes molt agradables
de camps treballats i pujolets. Passem pel cantó de la
Barraca d’en Genet, construcció petita i senzilla feta amb
lloses de travertí.
Moltes gràcies per la vostra assistència!!!

