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Esbòs d'Excursió al Puigsacalm

A les tres de la tarda del dia primer 'd'agqest any ens junta em
en l'estació d'Olot un bon nombre de companys desitjosos de visitar
les atreients belleses dels llocs que deviem visitar.
Durant el viatge contemplárem les joliues vores del Ter, i el sali.
h • tant d'El Pasteral, on es féti fosc. Per fi a les 8 del vespre arribem
a Olot fern tin tom per la ciutat i tot so uit a cttn Res Íandis a so- '
par. Transcorregué alegre, fent eomeritaris de la marxa Després j
`,• ,
vam anar a pendre el café al Casal Català. Es una entitat in'olt sim• :
pàtica i divertida regnant-hi tndlta animació i alegria Vàrem, teniz1
'el gust de fer coneixensa amb alguns senyors excursionistes i En''
P. i'Y 3 I • Torrelles va saludar-hi a l'entusiasta En S Soler, que junts havien
`fet una marxa ais Pirineus. Corn és bastant tart i tenim que llevar
nos dematí vam anar a dormir. La nit va passar-nos volant, dones
µ Ci
quan mes bé hi estàvem un truca la porta ens recordà que era l'hora
de llevar nos. Tornem a carregar nostres motxiles i cap a l'estació, '
agaf
ant el tren fins a La Pinya.
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Es nit encar, la foscor esta extesa per arreu; una espesoa boira ens
envolta al començar nostre camí vers Snt Privat. Anem per cr~
carreter valent-nos de llanternes per no ficar-nos en les basses de .
fang que trovem. A trenc d'alba passem per devant del veïnat
`
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de Mallol, on oonsultém la guia, fern un tragó, i avant. Cau una ge,
»4 f ; `
lada que glaça. En néixer el dia va anant se'n la boira i en arribant
a St Privat contemplem ala hum dels • primers raigs de sol ixent '
'
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els espedats cingles de Serra Magdalena. Té aquest poblet"uns 170
h. i esta a 602 metres; l'aspecte és típic i llurs entorns molt pinto'
roscos. Corn ens trobem amb ganes de menjar quelcom calent, fer
`
'cap ,a l'hostal de cân Callis, on saludem a dos excursionistes. Des
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