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Grup Excursionista Gironí

CasteÍi de l'lontsoriu
Es l'hora de la sortida i la pluja féu estar-nos indecisos per empendre la marxa; mes no fou prou per a fer-nos desdir, i animosos
pugem al tren que va conduir-nos a Breda. Arribats en aquesta estació la pluja havia parat degut al fort vent que feia. Arribem al poble, visitem l'església amb bonica terre- campanar romànic i els
claustres de l'antic monestir. Ens adressem vers el Coll d'en Orr,
començant la forta i fatigosa pujada que mena al Castell. Està en
runes a 640 ms. La vista és expléndida, obirant•se la plana de Breda, Guilleries, Arbúcies i els propers cims del Montseny coberts per
les nuvolades, poguent contemplar les canals de les Agudes amb
bastant de neu. Havia pertenescut aquest inexpugnable castell ais
Vescomtes de Cabrera. A l'empendre la davallada saludem a l'amic
Frigola, que está a Riells hi havia pujat per saludar ais amies del
GRUP. Junts anem fins al Coil de Castellar, a 475 ms., on ens acomiedàrem, dirigint -nos per cân Garreta a Arbúcies. Era aquest dia
fira, per quai causa hi havia molta animació. Visitem la vila, trevessada per la saltirona i jolíua riera que porta son nom, vorejant
son curs pintaresc i remarcant sos bonics saltants. Seguim nostre itinerari vers Hostalrich per la carretera que va seguint la riera que,
amb ses aigües escumejants per entre rocam, travessa aquelles valls
encloses per lés serralades del Montseny i Guilleries. Pel camí contemplem els cims de les Agudes, Sant Marcial i el Montsoriu.
Arribats a Ilostalrich, i desprès de visitar les torres i muralles
que abans la defençaven, férem un tom per la població, retornant a
Girona gratament impressionats d'aquestes contrades montsenyeoques.
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