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Grup Excursionista Gironí

De nostre Grup concorregueren 18. entre ois quais .figuraven les
gentils i entusiastes damiseles Na Laura Taberner i Na Rosita Alsina.

L'excursió
Eren les 5 del mati quan sortíem amb el tren vers Breda Tot el
dia abans i la nit que no havia deixat de ploure, però semblà que
voua camviar-se el temps, cosa que no succeí, car a l'Empalme co
mençà a caure un ruixat. Arribem a Breda, i tot esperant ais corn- r
panys de Barcelona que vénen amb el correu, esmorzem. Arribats e`4
que foren ens dirigim a Breda. Va plovisquejant pel camí; passen els
companys de Vich amb un camió. Reunits en la plaça del poble i
queient forts ruixats, s'acorda donar la confèrencia en el local: del
Casino galanament ofert. Parla en Duran i Santpera secretari de la
Lliga. Ressenya extensament sobre el Monestir de Breda. Fundació,
i diferentes époques de construcció, que's remarquen amb una gran
munió de details del mateix. Fa també història de l'objecte dels Castells de Catalunya, un dells Montsoriu, explicant el per què és construíen, temps en què és construirem i son objecte. També explica ois
antics sistemes de lluites guerreres i armes de què és servien. Fou
sorollosament aplaudit. Seguidament parlà el patrici de l'excursionisme En César August Torras. Amb gran entusiasme va remarcar
l'èxit que, malgrat el mal temps, va tenir en sa primera sortida, la
Lliga; demostració ferma de la germanor i entusiasme de les entitats excursionistes Una ovació va coronar el seu parlament, donantse per finida la conferència. Corn encara gotelleja visitem el Monastir i semblant aclarir-se emprenem l'anada al Montsoriu pel Coll d'
Orr . Dalt hi trobem nombrosos excursionistes. Saludem a l'amie '
Jové i companys de les A. E. C fent junts la davallada per Coil de
Castelló. Pel camí dinem, montres, el eel aclarit del tot, podem con
templar a l'alegra hum dels raigs del Sol les inexpugnables runes
del Castell. Arribem a Breda on hi prenem cafè. Visitem els obradors de la típica indústria local i, despedint-nos dols companys empronom èl retorn a nostra Ciutat satisfets i joiosos de la cordialitat i
germanor dels que amb sa preçència van donar un jorn de glòria a
la Lliga de Societats Excursionistes de Catalunya.
TORRELLAS.
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