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Grup Excursionista Gironí

Girona-Olot
(Travessa de la Serra de Finestres)
Eren les 3 del mati quan els companys Alsina, Martí, Figueres,
Mulleras, Cerezo i el que sotscriu, sortíem de nostra estatge per efectuar aquesta anunciada excursió. Es fosca nit, i les llenternes llueixen sobre el camí amb sa blanca claror. La fresca que fa convida a
portar forta marxa: arribàrem a Llorà a tres quart de sis. Fern nn
repiscolavis, i, emprenguent la caminata tst seguit, passem Sant
Martí i Sant Esteve de Llèmana, on esmorzem en les vores de sa xa
mosa riera contemplant son pintoresc curs i les muntanyes del enfront amb ois cingles de Sant Roc. Emprès de nou el camí ens adressem vers Sant Aniol de Finestres, on hi passem a tres quarts d'onze,
seguint sens deturar -nos per l'escabrós camí que, después de travessar la ribera del Sucal, va pujant per entre alsinars de rel açudes
soques i va dominant les valls de Sant Aniol i Sant Martí, així corn
les Serres de La Salut i el Far; després de costosa pujada arribem al
Santuari de Finestres a 880 ms. E1 senyor Rector, amb una amabilitat de grat record per nosaltres, ens mostrà les diferents dependències de la casa: l'església, on restem per fer una salutació a la Verge, i ois balcons del Santuari, veritable miranda des de la que
contemplem les encinglerades d'aquest hoc, l'enesprat rocós en quin
cim s' aixequen les runes del Castell i l' alterós Puigsalanca. El
temps ès just i ens allunyem amb recança d'aquell pintoresc hoc,
que degut a la gentilesa d'aquella gent fou més ogradable Per camills escabrosos, corn a la pujada, devallem a Sta. Pau, visitem la
població, dinem a la correguda i ens dirigim vers Olot, arribant -hi
a dos quarts do cinc, anant a l'estació per retornar amb el tren.
CLODOMIRO FIGUERAS

Les excavacions dc Tossa
Els murs excavats pel Sr. Melé al peu del turó de Cân Magí, són
evidentment romans, corn resulta de les moites i vàries troballes en
especial de ceràmica. Sembla que ois murs formen part d'un mas (vi.
la rústega) romà que degué construir-se per primera volta, segons
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