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prés d'esrnorzar seguim per le riba esqtierra del Gurni, fruint de
bells paisatges, fins al molí del Valentí, i travessant lanera emprenem un corriol que va remuntant-se,,obirantya la dreta, el vistós
Salt del Sellent que escorre l ure aigts per espadat cingle duns
'
300 metres. La pujada va accentuant-se fortament, .passern can
Turú, una font d'aigua molt fresca, arribant a una espesa fageda,
detenint nos brens moments per a contemplar la jolina vall poble
de Sant Privat El camí s'adreça, per entre boixos i ginesterevore.ant les timbes per dessota les oingiers entran de sobte en la imponent barrancada deles 011etes. El Santuari és a 1,040 m., obert al •'
cor de la roca. La vista d'eixos, llooplens de penyals i cingles, i
.
barrancs amb vegetació, causa una ethoció estranya j agradable D:
primeres
los
trepitjar
coiençem
a
en camí, per entre ois boscos
r•
clapes de neu en nostra excursió. Assolit el cirn éntrem a la plana
en la que al bell cairo del cingle s'aixeca l'ermita de Sta. Magdalena'. Es petita, daspecte pobre, a 1,240 metres. Després de donar 1'
Adeussiaua aquella bona gent seguírem el cami ievoltant el puig .
Cornelis vorejant ostimba1ls, que passem amb moita precaució El
paisatge resulta atraient n gran pianeza: tot estui cobert de blanc
mant"ll de neu, que contrasta arab les paoroses tirnbes que s'obren a
nostres peus En vorejar el puig deis Llops trobem uns amies del
Jupiter despres d'una cordial salitaQio ens dirigim ale cingietars
dePuigsacalrn, on fern nostre dinar' Per la pondent que tè do gua:
'.
nyarse, arribem al Puigsacalm, 1,551. metres. La vista és immeusa,
la més gran de la comarca. Contemplat tan extens panorama seguim
cap al Coil de Bracons, devallant vers la dotada de Joanetes, trna
•
de les més belles valls dól F1uv.th El camí passa per davant ois cingles d'Esqueiola, de Llançei-s, i lacascata del Roure que s'obiren a
nostre pas., Arribem en fosquejar a Snt Esteve do sas, retornnt
;'
,
a nostra ciutat amb ganes de tornar per aquestes belles j faréstegues
serres.—TABERNEa.
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'EXCURSIONIST ES'
En vostres excursions durant I'hlvern porteu en la motxila COGNtC
TIES 19NCOIES. Es el millor teaceloñínt contra el fred.
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