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Companys
Un any fa des de que alguns entusiastes excursionistes fundàrem aquesta entitat. En aquest temps, havem vist corn nostre GRUP
ha crescut notablement; un bon nombre de socis enforteix la seva
vida; pot dar se corn constituïda la Secció Atlètica; riostres treballs
van veient -se coronats per l'èxit.
En dar -vos tan bones noves el Conseil Directiu, vos fa avinent
la seva joia per la cooperació de tots en la tasca empresa, esperant
de vostre esperit constant i ferm, que no defallirà, en la propagació
de vostres expansions deportives, procurant nous adeptes, fent del
GttUP una entitat més potenta encara, seguint units corn fins ara pel
camí:del triom f

EL CONSELL DIRECTIU

i9vant, excursionista!
Avant, excursionista! Que la teva diversió, el teu esplai és un
verdader rite d'un cult. L'home que veu la natura, ama a Déu, son
creador. Qui veu la natura d'aprop admira sa bellesa, s'enamora
della, i amb ella de l`home i de la seva obra.
L'excursionista'fuig del vici, va a l'aire pur, millora la raça i
- coneix la terra (deixa d'ésser estranger de sa casa). Heu's aquí la
màxima del gran geòfraf: «La geografia s'aprent amb els peus».
Tot això haveu pogut experimentar -ho els del G. E G. amb el
temps que porteu de tasca. Molts direu: Apar mentida, i ja,fa un
-, any que trescant per aquestes serres entre amies amb ois quais cada
dia estrenyo més els llaços d'amistat, hem vist sortir el sol flairant
la forts sentor de muntanya, sentint la primera alenada matinal,
l'esguerrifansa freda de la primera empemta; mes junts ens hem
anat escalfant amb el calor de la discutida, amb l'esclafit d`una rialia i amb lo bracejar dé la marxa.
Mes, què diríeu del que llegís molt, corrent planes i més planes
d'escrit sens detenir -hi la pensa? Què diríeu d'un llarg de camins
que sols caminés sempre? En diríeu un excursionista?
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Penseu -ho; ja fa un any.. que no sols camineu... Ja fa un any..•
que féu excursions!
CASADP:MUN.T ARIMANY
❑ ❑ ❑ O ❑ O ❑ O OD O ❑ ❑ Q O O ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ O 0.0

Nostre primer aniversari
Ja som el dia i amb ell nostra primera victòrix.
Fent alguns sacrificis havem arribat en el primer i així corn en
aquest, a molts els altres. Per no pogúér conquerir nostres ideals fóra necessari el defalliment de nostre entusiasme i de l'amar a Catalun y a; nostra terra; i això és impossible, puix no ens manca voluntat ni entusiasme.
Nostra actuació va començar bastant migrada 1 malgrat això pqdem dir que amb un petit esforç de cada un sempre havem anat
avant, havent burlat ais indiferents que, no volguent compartit
nostre pensar, no ens han donat cap mena de protéeció.
Els que tenim veritable amor a ]'excursionisme i que haven
col loborat durant aquest primer any a la.bona marxa del GRUP, cada jorn hem vist amb joia _llur creixensa, sa vida sewpre més falaguera i enlairada, tenim-ne veritable plaer, puix per treballs i amàrgors jamai havem defallit en nostres ideals, poguent dónar-nos per
satisfets haver conseguit que nostre Gnu. arribés a ésser una forta
entitat conquerint el hoc que avui ocupa, i que amb seguretat enté
ra molt més enlairat té d'ésser en l'esdevenidor.
MAKIÁ TABERNEK

DUD ❑ ❑ DODD ❑ ODD ❑ D ❑ ❑ ❑ o ❑ DOD O ❑

Excursió del Lourdes Cataiá
Es un fred matí: brillàvem al cel les estrelles quan vàrem acomboiar-nos en un dels vagons del tren q .e'ns portà a Camallera. E1
viatge va ésser molt distret i divertit per lo tranquils d'alguns dels
companys. En dit poble visitàrem l'esglesia, que té un bonic altar
major del segle XVII, un bonic retaule en un altar, i un curiós tabernacle fora de servei que va ensenyar-nos Mossèn Matas amb
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molta afabilitat. Sortits del poble atravessàrerii per entre fonts
olivets anant vers a Vilahur, pujant tot seguit pei les muntanyes
que separen les conques del Ter i Fluvià, arrií alit, a Calabuig. Bonica vista de la plana empordanesa i golf de Roes. Devallàrem la
muntanya, arribant a Báscara. al cim d'un puj ~l'al còstat del Fluvià. Conserva restes de les muralles i torres que ahans 'la defensà rem. Trav
nt el passa his de la carretera remm.tàrém el nu per
la riba esquerra, travessant per entre salzaredes i frondosos boscos
de pins i alzines fins Iomanyà, al costat matem 1 ' Lourdes Català,
de borne aspecte encara que esta en complet abai~d Vàrem veure la
cova de la- Verge ,amb l'imatge de la Mare de Péri dalt d'ún altar,
la font i vans misteris ,que hi ha pels encontorii,. Mossèn Mallol
amb_ molta amabilitat va ensenyar-nos l'esghb. a parroquial de la
que sobresurten l'altar major, amb un interessant i ien conservat re
taule i un capitell en l'escala del ohor. Tot seguit enfilàrem les mun
tanyes que ens separaven de Pontés on hi arrïb'iren al mitgdia.
Després .de pendre un vermout pujàrem al Cast II des de quim cim
se domina el poble. En un petit -.pla hi dinàrem. [faixats altra volta
i després de Pendre un cafè séguírem nostre itinerari cáp'Armadàs i
Garrigàs travessant per entre grans plantacions leu vets, fins Tunyà
i Sant Miquel de Fluvià L'Església era la del moue tir; és romànica
amb una preciosa torre campanar. Té l'aspecte d'una fortalesa.
Corn mancava rato pel tren, alguns dels compa,;y-s amants de la
dança aprofitaren l'ocasió de tocar en la Sala uiia orquestra de xeixanta músics. A Camallera vàrem despedir-nos de l'amie Costa, quai
entusiasta excursionista va acompanyar-nos en a cesta marxa. A
Flassà varen esparar-nos ajuntant-se amb nosaltres vans companys
del GIiUP, arribant a Girona contents i satisfets de nostra marxa a
travers l'Ernpordá.
J" TORRELLAS
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Pro excursionisme
Salut, vida, instrucció, esbarjo! Aquestos séii els avontatges conseqüents de la pràctica d'aquest sport. Conegudes l:er tothom i pregonades arreu són les dues causes primeres. Altre, causes: Instrúc-
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ció, esbarjo...! Qui no's condol de la seva ignorància quan en converses es tracta i discuteix de curiositats, de noves, o senzillament
quan sent parlar de hoes de llur comarca desconeguts per ell? Es
veurà un ésser inferior dels que el rodegen, se sentirà neguitós de la
seva ignorància, i pensarà en lo mal empleat de molt temps en fútils
coses que cap fi li reporten, quan podria haver-les dedicat amés
profit. Què cal fer doncs? E1 que per l'impòssibilitat de practicar
l'excursionisme no l'exerceixi, qui protegeixi i ajudi aquestes culturals institucions que fomenten tan bella cosa. Els que vos lieu, adjvnteu-vos amb aquests entusiastes que assoleixen amb energia els
cims de nostres muntanyes; que voireigen les`enlairades i esguerrifoses cingleres; que travessen aquestes serres i valls exuberants de
vegetació, de vida; que creuen les fèrtils planes, visitait ais nombrosos monuments antics que atresoren aquestes comarques; i que
des dels muts serrais costers, oretjats de aire i sol i plens de Ilutn,
contemplen les blaves ones del mar llati, recorreguent ensems: roques, platges, cales i coves que contenen nostres costes Aixís coneixereu vostra terra, que l'amereu corn ningú, perquè sabreu el què
val, jeu tan bell romiatge passádeu e1 temps instruint-vos alegrement, font-vos forts per véncer les contrarietats que se vos presentin, i ser utils a vostra pàtria.
J. TORRELLAS

❑❑ ❑o a

a❑❑❑❑❑

DDDDDD DDDDO

Noves
En celebrar el GRUP son primer aniversari se complau en donar
una cordial salutació a totes Yes entitats Excursionistes i a la Lliga
de les mateixes, de Catalunya, fent-los-hi avinent, una vegáda més, la
nostra coòperació entusiasta pel bé de nostres ideals i de nostra terra.
❑❑❑
Havem rebut aquest mes les publicacions de les entitats: Avant,
Agrupació Excursionista de Catalunya, (entre Excursionista Barcelonés,
Centre Excnrsionista de Sabadell, Club Deportiu Yúpiter, Centre Excursionista dol 1/allés.

...
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Socis ingressats durant el passat mes: J. Sabater, E. Ferrer,
V. Martí, A. Roca.
oo ❑
S'està projectant una interessant excursió per les altes Valls del
Fluvià, Serra Magdalena, Puig Sa-Calm i Cabrera, una de les comarques més interessants de nostra terra.
D

ao

Nostre preuat consoci N'Agustí Gallostra, ha fet donatiu d'un
molt ben detallat plànol de la província de Girona. Remerciem woltíssim el donatiu.
OOO

Preguem a tots els socis que procurin al fer llurs compres, donguin la preferència a les cases anunciades al BUTLLETÍ, corresponguent a la protecció que donen a nostra publicació.
Havent sigut ofert al GRUP, la, direcció del pesebre que cada any
fa la Schola Orpheónica Gironina, agrairem ais socis la seva cooperació. Poden dirigir-se a qualsevol membre del Conseil Directiu.

¡es de Desembre - PROGRit'\ I

'

DIA 17. — GRAN VETLLA AMB PROJECCIONS â dos quarts de den
de la nit, a l'estatge social en conmemoració del primer àniversari
de l'entitat.
Se projectaran diferentes vistes d'excursions efectuades, entre
elles unes de les despulles de Snt Pere de Roda.
DIA 19. — Excursió al CASTELL DE FARNES i STA. COLOMA
Itinerari: Sils, Mallorquines, Riudarenes, Esparres, Ergimon,
Castell de Famés i Sta. Coloma. — Gastos, 3`50 ptes.
Sortida: Estàció M. Z. A., a les 5 del mati. Portar-se esmorzar
i dinar. -- Vocal en Lluis Torras.
DIA 16 DE GENER. — Gran Cursa Atlètica. — En el próxim Butllew
ti se daran details.
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