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Utilitats; de l'Excurs onisme
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Els aventatges que l'Excursionisme reporta a la cultura ,i enalti
f
ment de la Pàtria son ben patents, mes no per ço deixaré de reinarcar-les•
Quan desconeguts són nombrosos monuments artistics i arqueo
lògics que nostres. comarques tanquen ? Els joiells d'art de gran
vàlua que per tots indrets es troben ? Els ignorats tresors de bellésa
i majestat que arreu de les encontrados catalanes ens fa ofrena la
Naturalesa ? Quin bon català no es condol de que aquests preuats
•
tresors siguin, per greu dissort, pèr molts desconeguts ?
A fomentar el sou coneixement i a fi de que siguin apreciades
en lo que valen, ha vingut l'Excursionisme a' Catalunya; ainb
aquèsts propbsits s'ha fundat a Girona el nostre GR•Ul', quo a mida
de ses forces portarà a cap els sous ideals, que són. aquests.
RÚSTIC

~~ o ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ o ❑❑ á ❑❑❑❑❑❑❑ ova ❑❑❑❑❑

[Noves
Kra

•

É

Hem rebut de diferents entitats germanes, a lés que .vàrem rometre nostre BUTLLETÍ, confortants manifestacions vers nostres
- ideals. A totes ois hi contestem agraïts i estem a la seva disposició
per lo que podem ser-los-hi útils en bé de l'Excursionisme i de
nostra terra.
❑❑❑
En l'Excursió de Saut Jnlià del Llor portàrem, per a la col•lecció
del GRUP, bonics minerals de barita pura i amb barreges de plom.
•

La sortida anunciada pel dia 18 d'abril, no's portà a cap degut
a la inseguretat del temps.

4
w
"•'

s

Per a aquesta primavera estem organitzant vàries Excursions a
"
la Costa Brava
O ❑❑
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Les excursions matinals d'aquest mea, que seran quatre, les anua
ciaren 'separadament 'en la taula de l'hostatge sociàl', aixís corn
també les anunciades en aquest BUTLLETÍ,' amb tota mena de
detalls:
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DIA 2 ABRIL.—Excursió matinal a Font d'En ,Lliure 'i Font
lel` Lleons
,
Els intrèpids matiners, tiraren per Sant Cristbfol, Les Creus;
polvorí i pujaren costa amunt a forta marxa. Arribats a la Font
d'En Lliure feren exercicis de corda i,després d'an complert esmorçà. travessant el torrent pujaren per la casa, de les Figues fins dalt
la carena, retornant per la Font dels Lleons i Sant Daniel.
DIES 4 i 5 -ROCACORBA - BANYOLES.
Era l'hora fixada per a la sortida i plovisquejava; mes pari de
prompte i els dicidits companys acordaren fer la marxa, - malgrat
a lo insegur del temps. Plogueren alguns ruixats entre Tayalà i Cartallà, en quin poble berenàrem i al parar la pluja seguírem per Canet
d'Adri, Puig d'Adri (volcans), Els Nogués i tot seguit, 'a bon pas, .
enfilàrem la forta pujada d- la muntanya que condueix a l'Ermita
de Rocacorba (926 metres). Una boira baixa ens.privà de delítarnos amb la joliva mirada que d'eix hoc s'obira, posant-se poc després .
a ploure A la matinada alçats que forem,' visitàrem la cova de la'
Verge, Serra alta. Cims de Rocacorba (992 ms.). Bell punt de vista
dominat se tota l'enclosa que formen els Pirineus i Montseiiy fins al
mar. E1 retorn es féu pel Pla de Martí, Roure Gros, Pujarnoui Les
Estunes (curiós banc de pedra pié d'amples esgnerdes); ès probablement un tròs de'subsòl de l'estany. Dinàrem a la Font Padosa, visi
tàrem Banyoles, El Monastir, etc ,i regresàrem a Girona.
DIA 11.--Sant Oregon, Constanstiñs, Sant Julid del Llor.
Per carretera fins a Sant Gregori travessant dit``poble i tot seguit.la Riera de Llèmana, vorejant el Ter, arribàrem, a Bonmatí.
Aquest trajecte és molt pintoresc: fern menció del pas del Gegant,
Molí de Bescanó i Pou del Glaç. Arribats a la dita colònia pujàrem
a les mines de barita. Excel lenta instal lació per la qual s'extreu dit
mineral' De regrés vegérem una bonica pedrera de marbre. A Bon-.
mati agafàrem el tren d'Olot fins a Girona.^ L
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.Inunciat ci Excursions
•
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MES DE MAIG

I,. -

DIA2

Sarrià de Dalt- Castell de Montagut
Itinerari: Molí ¿'en Xuncla, Sarrià de Dalt, Montagut, Font Picant de la Costa Roja, Sarriá de Per. A Montagat es recoiliran fòsils. Cal portar-se berenar. Sortida a les 2 de
la tarda Vocal d'Excursió: J MARESMA.
DIA 9

Font j Coves de Canet d'Adri
:

Sortida a la una de la tarda. Cal portar-se berenar.
Vocal d Excnro A GALLOSTRA

A

ÕIAlë

GALDEŠ DE •MALVELLA
Itinerari: Forielis, Cainpilonc, Sant Andreu, Oaldes. Visita a los
diferents antignetats romanes Regrés amb el tren de
França les 9 de la nit. Cal portar-se brenar comÏert.
Sórtida a la una de la tarda Vocál d'Excursi6 JOAQTJIMTORRA.
Gastos aproximats: 1'75 peset.
01Fs 23I 24

Excursió montanyenca al

MOÑTSENY

f.

Itinerari: Gualba, Santa Fe, Sant Marçl, Les Agudes, Tiiió de
l'Home, Coil de Santa Elena, Fogás, Campins! Sant
Celoni.
Portìr so la minestrá per a dos dies. Loc de reunió: en l'estació
do M. Z. A. a tres quartš de cinc del mati pei a agafar el tren 11eú1
ger de Ún qu.rt de si. Vòcal d'Ecursió; J. TORRELLAS
Gastos tproximats 16 pssete
Imp. DsIiàu Caries, Pis. S..A —Glrona
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