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Grup Excursionista Gironí

Segona Jornada.—Ens llevem tardot, i tornem -hi altra volta.
Amb gran sentiment, dos companys d'excursió per causa involuntà
ria deixen de seguir-la. Adreçem nostres passes vers La Sala, masia
on pesqué el -famós Serrallonga, pujant tot seguit al Santuari de La
Arola, detinguem-nos hi brous moments. Després d`atravessar per
tondíssim bosc de castanyers arribem a l'Oratori, a l'enfront se presenten l'eñesprat Santuari de Barretons i Snt. Segismunt El camí
fa un revolt, en la fondalada del quai se Mensa una john cascata.
Atravessada la riera emprenem forta pujada, compensada per""la for
mositat del hoc; entre muntanyes va estimbantse la riera formant
escaients saitants. En arribar al Santuari sembla que el temps vol
estorbar altra volta nostra marxa. Està desabitat, restant oberts, i
corn a refugi, hi han varies habitacions amb hits i màrfegues així
cor la lln c a.mb llenya. Esmorzem; el roncar de la paiella amb les
saltiioses moligetes que van fregint-se, contrasta amb ois trous que
retrunyen per la serra. Sortim vers Matagalls i en ser-hi aprop, em
pre`ném la devallada al camp dels Cinc Sous, car cau algunagota i
sembla esdevenir una tempesta. Anem al turó dels Esqueis i, co
rrents, baixem al Brull Pel camí van agrupani-se negres nuvolades
que'ls empeny el vent del costat de Vich. Omplim la bóta i a correcuita atravessem Sëva. Ja goteja fa rato, els llamps creuen, vertiginosos, l'espai, mentres en la muntanya se sent el tro llunyà Amb
els impermeables tirats anem seguint esperant arribar a Balenyà,
més fon impossible cuir comença a caure aigua i pedra, no quedant
rios altre remei igue guarnir campament sota d'un pont, on dinàrem.
Passat el coal temps seguim cap a Balenyà, prenem cafè i a Conte
11es, poble dc borne aspecte
encontorns. Per draceres i carretera
anem a Sut Feliu de Codines. Aquest trajecte és atraient i interessant, contemplem les runes del Castellde Centelles sobre espadada
muntanya, i bonics paisatges de serrais i boscos. Després de molts
fatics i entrebancs arribem per fi a Sut. Feliu prop les deu de la nit.
En l'hôtel Roget vam aposentar nos, reposant d'aquesta fatigosa jornada en la quai semblava que tots els elements enessin contra nostre.
Tercera Jornada. - Ja som llevats. La joliva hum dols raigs del
Sol sobre aquelles xamoses contrades i la blava color del col sembla
signi canviat el temps Visitem ois pintorescs i alegres paisatges,
serrats i cinglares• que es veuent pois. entorns. En passar a recollir
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