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El santuari dels Àngels i el GEiEG

El 2 d’agost, el santuari de la
Mare de Déu dels Àngels, situat
en el terme municipal de Sant
Martí Vell i a només 15 quilòmetres de la ciutat de Girona, celebra el seu aplec. Una de les entitats que ha tingut molta relació
amb aquest centre de devoció
mariana ha estat el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). El 19 de maig de 1946, uns
500 socis van agafar l’antic tren
de Girona-Olot per participar
a l’aplec anual que l’associació
organitzava a Cogolls. Quan el
tren era a prop de Bescanó, en el
lloc conegut com la Pilastra, una
part va descarrilar i va caure al
riu Ter. La resta del comboi quedà penjat o fora de la via. Malgrat l’aparatositat de l’accident,
només hi va haver un ferit greu,
el Sr. Pere Gibert, que restà molts
minuts sota l’aigua. El 2 de juny,
una bona colla de socis del GEiEG van pujar en romiatge al santuari dels Àngels perquè hi van
veure la intercessió de la Mare
de Déu. La Confraria de Jesús
Crucificat va ofrenar un quadre
representatiu de l’accident que
es pot veure a la sala d’exvots.
També es van escriure uns goigs
especials, que són els que acompanyen aquest article.
Un altre succés va ocórrer el 28
de juny de 1981: el sostre del nou
pavelló de Sant Narcís, propietat
d’aquesta entitat, es va ensorrar.
En aquell moment només hi havia tres persones, que no van resultar ferides perquè es trobaven
en la part oposada d’on va caure
l’estructura. Una hora abans el
recinte estava ple de gent que as-

sistia a una competició de judo. El
17 d’octubre de 1982 el GEiEG va
presentar una llàntia votiva a la
Mare de Déu dels Àngels agraint
que no hi havia hagut desgràcies personals. Molts socis van pujar-hi a peu des del pavelló. La

missa va ser oficiada per l’aleshores bisbe de Girona, Mons. Jaume
Camprodon. Aquesta llàntia es
pot veure avui penjada a l’aparcament asfaltat.
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