Les excursions matinals d'aquest mea, que seran quatre, les anua
ciaren 'separadament 'en la taula de l'hostatge sociàl', aixís corn
també les anunciades en aquest BUTLLETÍ,' amb tota mena de
detalls:
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DIA 2 ABRIL.—Excursió matinal a Font d'En ,Lliure 'i Font
lel` Lleons
,
Els intrèpids matiners, tiraren per Sant Cristbfol, Les Creus;
polvorí i pujaren costa amunt a forta marxa. Arribats a la Font
d'En Lliure feren exercicis de corda i,després d'an complert esmorçà. travessant el torrent pujaren per la casa, de les Figues fins dalt
la carena, retornant per la Font dels Lleons i Sant Daniel.
DIES 4 i 5 -ROCACORBA - BANYOLES.
Era l'hora fixada per a la sortida i plovisquejava; mes pari de
prompte i els dicidits companys acordaren fer la marxa, - malgrat
a lo insegur del temps. Plogueren alguns ruixats entre Tayalà i Cartallà, en quin poble berenàrem i al parar la pluja seguírem per Canet
d'Adri, Puig d'Adri (volcans), Els Nogués i tot seguit, 'a bon pas, .
enfilàrem la forta pujada d- la muntanya que condueix a l'Ermita
de Rocacorba (926 metres). Una boira baixa ens.privà de delítarnos amb la joliva mirada que d'eix hoc s'obira, posant-se poc després .
a ploure A la matinada alçats que forem,' visitàrem la cova de la'
Verge, Serra alta. Cims de Rocacorba (992 ms.). Bell punt de vista
dominat se tota l'enclosa que formen els Pirineus i Montseiiy fins al
mar. E1 retorn es féu pel Pla de Martí, Roure Gros, Pujarnoui Les
Estunes (curiós banc de pedra pié d'amples esgnerdes); ès probablement un tròs de'subsòl de l'estany. Dinàrem a la Font Padosa, visi
tàrem Banyoles, El Monastir, etc ,i regresàrem a Girona.
DIA 11.--Sant Oregon, Constanstiñs, Sant Julid del Llor.
Per carretera fins a Sant Gregori travessant dit``poble i tot seguit.la Riera de Llèmana, vorejant el Ter, arribàrem, a Bonmatí.
Aquest trajecte és molt pintoresc: fern menció del pas del Gegant,
Molí de Bescanó i Pou del Glaç. Arribats a la dita colònia pujàrem
a les mines de barita. Excel lenta instal lació per la qual s'extreu dit
mineral' De regrés vegérem una bonica pedrera de marbre. A Bon-.
mati agafàrem el tren d'Olot fins a Girona.^ L
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