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Excursió al Castell de Farnés
En arribar a Sils i a la poética claror de la lluna, emprenem el '
camí vers Riudarenes on hi arribem èn clarejar. Seguim vora la riera de Sta. Coloma fins el Balneari, ísitem le§ fonts, dirigiminos a
la de Snt Salvador,'ésmorzanti. CómJnçem la pujada del RocL Els
paisatges són atraients en gran ,manera - sobresortint capricioses roclues en curiosos formats. Roques da la :Mare de Déu, font del Ferro,
arribant a la roca de la mel, des dé.Ia quai, en el revolt del cam{, es
presenta a la nostre vista, i en formós paratge el Castell de Farnós,
majestnós i imposant s'aixeca al demunt de la muntanya corn
'
fidel guardià d'eixos llocs. Seguim iostra marxa arribant a l'ermita
de Nostra Dona de Farnós, fonts al poc, cap al Castell que es presenta enfront. Està en runes; aixecantse on bastant bon estat una torre
al mitg del mateix. Escalem les muralles des de les quals contemplem el diletat panorama de sobre ,La Selva, les gabarres, Guilleries í Les Agudes. Pugem al Puig del Vent, emprenguent tot seguit'
la devallac~a; en una raureda ex e prem a di, ar, retornant a S*~nta
x
Coloma per les Alzines i Pont d'en Vilà. Visitem la vîla, anant a
Sils per pendre el tren'que va portar nos a nostra Ciutat.
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Entitat despresa de tot color politic. Lemes de lá mateixa:
Cultura, Instrucció, 'Exeurlonisme, titletisme.
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En l'última reunió general es nombrà el següent Conseil
Directiu: President, J. Torra; Vici president, Q. Planas, Tresorer, J.
- Torrellas; Secretari, M. Taberner; Vice-secretari, F.Salifié; vocals,
,
S
L. Torras i J. Alsina.
Des de primers de 'febrer, degut a passar a ocupar el Eanc
de Catalunya nostre estatge, . quedara aquest trasiadat a la Plaça
Marqués de Camps, Café de Novetatè.

. del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 2/1921. Page 5
Arxiu Municipal de áíF,,
Girona. Butlletí
._.

