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Grup Excursionista Gironi

~ItietIsme
El dia 16 del passat Goner tingué hoc l'anunciada marxa atleta
k'•,ca, a la distancia de 11 km. 600 m. Varen classificar-se: B. Roca,
1h. 21 m.; J. Alsina, 1 h. 22"án.; Tabernés, 1 h. 23 . m.; J. Sabater
i J. Saliné, 1h. 24 m.; N. Prat, 1 h. 25m.
Es la primera cursa orga? itzada, i pel resnitat del temps en que
feren el recorregut eixos novells corredors, ens demostra que podem
• esperar molt d'ells, seguint un bon entrenament; doncs no els 1
falta fortalesa ni entusiasme.
'
Remerciem a l'Atracció de Forastera, i a En Jaume Caralt, pois
Î4premis que tingueren a bé donar por a fer niés interessant aquesta
I,
cursa.

'

Promte tindré hoc la reunió dels inscrits en aquesta secció per
elegir el Conseil Directiu de la mateixa.
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Seguint la tasca empresa j a fi de procurar la creixença de nostra
entitat, el Conseil Directiu acordi la creació de la Secció Ciclista
Atenguent a les moites i interessants belleses de nostra província
que mitjançant l'Sport del Pedal poden visitar-se, criem veure úna
nova font de vida per nostre Grup.
,Tots els socia que desitgin_ formar par de la mateixa poden ins
criure's en la lista oberta a l'estatge.
Corn pot veure's en el programa, ja esta anunciada la prim•
excursió anant tot seguit a l'elecció del Directori de la mateixa i llur
reglament interior.

Des d'aquest modestíssim.,pertaveu invitem ale çiements ciclistes
per ingressar en aquestátentitat a fi de que puguin lluir amb tota sa
explendorositat les 'moites energies amb que compta aquest Sport en
nostra Ciutat i que per desgrácia es trobava escampades sens cap unió.
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