16è CICLE DE SORTIDES DE CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
SERINYÀ
7a sortida – diumenge, 13 de maig de 2018
Centre d’Estudis Comarcals i Centre Excursionista de Banyoles
Capella dels Màrtirs, les Nàiades del riu Ser, Font i viver-rentadora de can
Gatielles, Forn de calç de ca l’Aulina, Forn de calç de cal Sabadí.
Capella dels Màrtirs. Els set màrtirs pertanyien a
la comunitat que els Missioners del Sagrat Cor
tenien a Canet de Mar (Diòcesi de Girona), just al
costa t del santuari de la Misericòrdia d´aquesta
localitat, on la congregació hi va tenir, fins fa pocs
anys, el Seminari Menor i el Noviciat de la
congregació. Tenien entre 20 i 28 anys. A principis
d´agost de 1936 van saber que la seva vida corria
perill i van decidir marxar cap a França. Acollits en
diverses masies, el 28 de setembre van arribar al
municipi de Begudà, on van ser detinguts. L´endemà, mentre eren traslladats, van ser
afusellats prop de Serinyà. Enterrats inicialment al mateix cementiri del poble, després
de la guerra les seves restes foren traslladades al cementiri de Canet de Mar.
Actualment reposen a la capella dels màrtirs del santuari que els Missioners tenen al
carrer Rosselló de Barcelona. La celebració de la seva memòria serà cada 6 de
novembre.
les Nàiades del riu Ser. La reproducció de les nàiades és un procés complex que
passa per diferents fases. Comença amb una femella amb òvuls fecundats per un
mascle, que es transformen amb larves i que posteriorment són alliberades –en poden
produir milers– durant la primavera i l'estiu. Aquestes larves són microscòpiques i
necessiten «infectar» un peix, perquè durant 20 dies es converteixi en una nova nàiade
juvenil que acabarà alliberant-se del peix i caient al sediment. Quan neixen fan una
quarta part de mil·límetre però poden arribar a fer uns 3 centímetres al cap de tres
anys, tal com s'ha demostrat al laboratori del Consorci de l'Estany. Tot aquest procés
s'ha reproduït al laboratori experimental, que agafa directament aigua de l'estany de
Banyoles –on hi ha els nutrients– amb l'ajuda d'unes canalitzacions i d'uns dipòsits que
fan de piscines.
Font i viver-rentadora de can Gatielles. A prop de la casa
és meritòria la font de Can Gatielles, situada a tramuntana
de la masia. Té una mina d'obra de rajola amb una
canalització que condueix l'aigua que brolla damunt d'una
pica de pedra.

Forn de calç de ca l’Aulina o del camp del
Prat. Es troba seguint el curs del riu Ser, en un
bosc d'alzinar a la banda de llevant de ca
l'Aulina. Anant cap a ca n'Illa cal travessar el
passallís del Ser i anar en direcció nord i aturarse a l'entrar al bosc. Resseguir el camp cap en
direcció nord-est uns 50 metres. Manté
l'estructura circular integra d’un diàmetre de
3’5m., amb les parets d'argila i el mur circular
de pedra seca de tres filades, d’una alçada
d’uns 4 m.. En el fons, la banqueta i l'olla on es
dipositaven la llenya i les feixines, estan
enterrades i no es poden veure i la part frontal,
feta amb mur de pedra, s'ha esfondrat, tot i que
conserva la porta orientada al sud. El seu
interior està arrebossat amb morter de calç.
Està en un considerable bon estat de
conservació, excavat en un talús argilós. El fons
està ple de terra i fullaraca que tapa el terra
propi del forn. El propietari és en Josep Maria
Illa Ripoll.
Forn de calç de cal Sabadí. Seguint el camí amunt per anar a
cal Sabadí, primer trobem un forn de guix, seguint amunt, a mà
dreta trobem una basa pluvial, un xic més enllà a mà esquerra hi
ha aquest forn i al final de tot, la casa en ruïnes de cal Sabadí.
L’últim estadà de la casa fou en Joan Masdemont.

