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EXCÜ RS 10 NS F ET ES
2 DE MAIG

C~VSTELL DE ¡'\ONT~9GUT
Pel Molí d'en Xuncla, Sarrià de Dalt i Castell Senyorial de
Montagut, (Runes). Recollírem alguns fòsils que per a11í es troben,
baixàrem a la fout picant de Costa Roja i regrés

DIA 15

s

C11Lb 1S,DE P1i9Li9VELLfl
El camí se féu passant per l'antic camí que condueix a Tossa.
A Fornelles de la selva: 6 kilometres; bonica esglèsia parroquial del
segle XVI. iFaçana, renaixement molt interessant, després de tra
vessar l'Onyar arribem Campllonch, 10 kilómetres, vers Sant Andieu Salon i travessant varies rieretes arribàrem a Caldes.
Es una bonica vila a uns 101 métres sobre el nivell del mar; en
la vall de la riera que porta son nom visitàrem les Thermes romaics del Puig de Sant Grau, junt a les despulles del que fou castell de
Caldegi, en l'Edat Mitjana L'esglèsia és d'origen romàntic, de la
dual no es conserva més que l'absis En els puigs de Sant Grau, les
Animes i de les Moleres hi brollen nombroses fonts d'aigües termals Retornàrem amb el tren de la nit satisfets de l'excursió que
resultà molt interessant.

DIES 23 I 24

MONTSENY
Amb el tren del mati fins a Gualba. Per carretera anárem al
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poble, 4 kilòmetres, trajecte distret i agradós. Es un poblet d'una
trentena de cases, a 181 mètres, al peu de la Serra del Montseny.
Un cop a la plaça, tiràrem avail cap al torrent i casa Illa, i farga
d'Aram. Passant pel damunt de la resclosa i seguim un corriol fins
al peu del renorajant Salt de Gualba, que s'estimba de 133 mètres
d'alçada. Tot puant per pedregosa costa s'admira la vall de Gualba
i Fia del Tordera fins l'horitzó limitat per les serres de Montnegre.
Seguint per camí de matxos la fatigosa costa pasàrem per sota
can Sala, i la fàbrica de pòlvora abandonada que es troba al bell damunt del Gorg Negre. En la font que prop es troba férem beguda.
Seguim amunt per un bell camí del que s'obiren diferents saltants
i valls, travessant formosos boscos, arribem a la Vail de Santa Fe.
Donàrem en una fondalada d'aquesta xamosa vall recorreguent després ois diferents paratges dels entorns esperant l'hora del sopar que
efectuàrem on Santa Fe.
De bon mati sortírem vers les agudes, 1,740 mètres, que hi
arribàrem a bon pas i plovisquejant. L'espectacle des d'aquest cull
és grandiós i imposant; està voltat, per sol ixent, de boniques cingleres i rocams dominant-se la regió. En tan enlairat hoc ens hi
reunírem un centenar d'excursionistes de diferents entitats, de les
quais sobresortien algunes gentils damisel les. Esmorsats que forem
tiràrem cap al Turó de l'Home i Santa Eelena, travessant nuvolades
de boira, tornârem a baixar vers Santa Fe i pel camí que porta a
Sant Celoni, anàrem a Campins tot gaudint de belles vistes travessant la Foradada, i arribàrem a Sant Celoni, hoc final de nostra
marxa. Tornàrem cap al tard, acomiadant-nos dols socis del «Grop
Gervasienc' amb ois quais ens havíem juntat font plegats tota la
excursió.
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NOVES
Amb tota felicitat, va veure's mare d'una fermosa nena; la doua
del President del Grop.
•• •
S'ha fet l'adquisició d'un complert botiquí per a portar en ley
Excursions.
...
Pel dia 11 el •Club Deportiú Gironec» prepara vans concurso~
sportius, en els quais hi figura una Cursa pedestre.
••.
Havem rebut els butlletins de les entitats següents: «Associaci~
Excursionista », (Avant», AteueuTarragonencr,Centre Excursio
nista delVallés», «Agrupació Excursionista Catalunya» i «Acció del
C, A, D. B. I.»

s • • • • • • • • • • s s • s • • • • s • • • • s

ñNUHCI~T b` EXCURSIONS
MES DE JULIOL

ILIA 11

.

SANTA BÁRBARA

Itinerari: Perelló, Sant Roc, Estanyol, Sant Rom, Sant Martí
i Les Preses'
Tornada amb el tren d'Olot, des de Anglès. Gastos: 130 pessete.
.
Sortida: estatge social, a les 4 del mati.

DIA 18'

SANT PERE CAE RODA
Itinerari: Vilajuiga, Pau, Sant Pere de Roda, Castell de Sànt
Salvador, La Selva, LIansà.
Sortida amb el tren de França a ,jes 5 del matf.
Gastos aprsximats, 7 pessetes.
Amp. Daim iu Caries, l i». 5..A. -- Giron
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