Grup Excursionista Gironí
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Jurat

Fou constituït pois Srs. Plaja, Quirogas, Medi, Torra, Plana,
Puig, Gallostra, Maresma, Martí i Caralt. Una nota simpàtica fou la
que no tingué d'intervenir per cap queixa, ni discusió, doncs ois concursants se portaren en forma digna de lloança.

,Començament del Festival
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A l'hora anunciada, malgrat el fort Cent i fred que es sen. i a la inseguretat del temps, un nombrosíssim públic esperava pel passeig. central de la Devesa la sórtida dels primers corredors.
• Constituït el Jurat, i estan representats en la presidéncia nombroses entitats i particulars que contribuïren a nostra festa font ofrena de valiosos promis, el jutge de camp, nostre amie Torrellas, donà
la sortida al primer concursant, cuidant del cronometratge ois com
panys Martí i Maresma.
..
Els controls, situats on els lloës~convinguts, aixi corn ois ciclistes, no tingueren que donar la més''petita queixa de cap dels que
amb bran fermesa i entusiasme lluitaren amb totes les energies per
conquerir el llorejat Campionat de nostre. volgut Grup. La lluita fou
empenyada, donant el següent resultat;
l.r Genís Viladomat: 89 minuts 6 segons; Campió del Grup en 1921
Copa Pla Deniel
2." Anton Roca, premi Joventut Nacionalista
89 m. 13 s. QJ5
3 Josep Pagés, premi. Centre D. i medalla del Grup 91 » lb s.
• Francesc Saliné, premí J. Pujadas
92 = 155.
6.t Josep Alsina, premi Audouard
94 A 22 s.
6. Francesc Gallostra, premi Audovard
96 ' 15 s.
7.é Narcís Prats, premi Raimonda Creuhet
96 ' .2ó s.
8 Miquel Planas, premi Oriol i Frigglé
98 » 66 s.
• 9. Joan Andreu
100
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Per contratemps inesperats tingueren que retirar-se ois companys
Sabater i Taberner dels quais esperàvem una bonica ,clasificació.
EI'premi"de regularitat, dei.Sr. Cuatrecasas, l'obtingué eu;Josep
'
Alsina.
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