Grup..Eucursionista_,C~irom
t

Excursió a Santa Barbara
Conforme. amb l'anunciat dé postré BUTLLETÍ, tingué 11óc el pas
5'
'sat mes 1'excrosió aquesta. A les'9'del batí ens ajuntarem una bona
'
r
collaa de companys a l'estació per pendre el tren que va portar=nos a `
'
An gles~ on hi arribáreni a les 10~ em P
reng uentë tot senit
la marxa 1
g
a
peu
per
la
carretera
de
Ossor,`que
deixem
a'la
d
reta
al
po'c rato, t ,
x'
.
segúint pel carpi veïnal que s'enfila per la serra'amb lea acostumades
I
'k; •zig zagades, ,Nosaltres, remuntem ,pel dret, per camins"'dracers de f i
~pujada.moltpronunciada. A mig camí trobem la Casa de la Mel, maw
sia senyorial des d'on s'ovira esplèndida vista sobre Angles i La Se
'W
llena, utha llarga tirada de valls vora ,el„Ter, ,4esteoant-se.e1 poblet .' 1 '?
`
de Sant Julia del Llor sobre un massís turó.
.A les 12 arribem a l'ermita de. Santa': Bárbara:: Vigta immensa,
ovirant-se, amb tota claretat, Gironí, Santa Coloma i molts altres
P
pobles dels entorns: L'ermita és de caient pobre, no habitant hi més ..`
”
que l'ermità Pmb sa família, els quais es .mostraren molt amables t _'`'
complaeents. Després de dinar i fer el corresponent despidoempren
,r
guérem la davallada, per entre castanyersr cap a Sant Mfirtí;Sssp~e
v
'
ses,_ arribant hi a les 3. Haliarem una sardana a la plaça also d'un` '
piano,, seguint després pr la carretera de ,Sta. Col©ma. fins Atigle~,
on hi trobàrem una colla: del Grup que feren una,visitat a agáe,t po
_
'able peix esperar nos, fent junts la tornada a nostres' liars, despits ple
puntejar unes quantes sardanes a la plaça 'i'de fer un «repiscolavi,*
'
al Cafb Suis, quedant molt agraïts de les atencions rebudes pee lare
s
cietat allí estatjada.
x~
x,
t
Q:: PLANA,

Visita al Palau dels Comtes de P,erelada
%1onestir de Vilabertran
.,
A

`

Eren les 8 del mati, quan haixàvem del tie», en -1 estació,.de Pe
celada, dirigint-nos al,poble (2 km), Després d'esmorzar; férepi cap
al Palau objecte de nostra excursió. Visitem l'Església, d'estil gotic
de molt bon gust, aixís corn tembe els claustres, quai jardí esta guar
nit de boniques palmeres. En la sacristia s'hi troben ois capitells que ,"
en altreaemps forxcornament dels claustros4de Sant Pereîde Roda
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