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GRUP EXCURSIONISTA GIRONÍ

Adherir. a la Lliga de Societats Excursionistes de Catalunya

Direcció: JOSEP TORRELLAS

0

Estatge Social: Plaça del Marqués de Camps

Es reparteix gratis a tots els socis i entitats germanes.

Excursió al Santuari de la /''lare
WMt.1i1

4UNéfl

Els dies 27 i 28 del passat mes tingué efecte aquesta excursió.
Sortírem, els expedicionaris, amb els autos fins a Banyoles, on hi
arribàrem a les 8 tocades, i seguírem per la carretera d'Olot. Belles
vistes del hoc, que deixem a l'esquerra, continuant cap a Serinvà, on
esmorzem. Per camí veïnal anem a Besalú, arribant -hi a les 11. Restern encisats davant l'antic pont sobre el Fluvià, i pel quai entrem a
la població. Visitem l'església, el Monestir, i dinem. E1 eel ,es cobreix de negra nuvolada començant a tronar; girem l'esguard vers el
Santuari del Mont on hi plou. Sens desanimarnos, sortim de Besalú
per la carretera de Roses, la que deixem tot seguit per la de Bouda.
All trobem els companys del Grup de la Barceloneta que baixaven
del Santuari. Van dar-nos details del camí i ens en despedírem. Visitada l'església, seguim cap al Santuari passant per davant de cân
Olivera i enfilant -nos per les carenes que rodegen el Castell de Benda
sobre alterós cingle A una hora de camí arribem ais celebèrrims ciiigles de Roca Pastora amb sos bells cimals tombats en avant. E1 camí voreja la cinglera i trobem, al poc, l'enrunat Monestir de Sant
Llorene del Mont. Al costat hi ha una masia i al davant la fresca
font d'Esparraguera; fern pa i trago, i empaitant la muntanya guanyern el cim en que està enclavat el grandiós Santuari de la Verge
del Mont. Son les 5 de la tarda: l'aire és molt fred per lo que ens recollim vora la llar on la llenya abondosament va cremant. Al Poe
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rato arriba el Capellà, qui ens saluda afablement. En l'endemà a les
5 del mati som cridats pel mosso del Santuari: ens llevem poguent
contemplar la sortida del sol que, 'd'aquest enlairat hoc, resulta imponderable. La tremontana, que en tota la nit ha bufat, fa que sia
més fred el temps (4 graus). Una grossa carolina que hi ha resta ben
badada, douant senyal de bon temps. Esmorzem vora la liar, visitem
l'església que conté una explèndida orga, el campanar ornat de tres
grosses campanes i el cambril on s'hi venera la imatge de la Verge.
Contemplent la immensa vista que és fruiex al cim distingint una
munió do pobles, viles, ciutats, santuaris i muntanyes, per nosaltres
visitats. A les 8 amb tota recansa deixem tan encisador hoc remar-

Ntra. Sra. del Mont. — Retaule

Ntra. Sra. del Mont
Cingles de Roca Pastora

ciant ais guardadors del Santuari per les atencions verarnent sollicites que ens _tingueren, davallant pel camí de la Font de Falgàs i
Lladó passant, per la dressera de forta baixada i la tradicional pedra
ressoladora. Visitem les interessants esglésies de Sta. Maria i Sant
Feliu•,, dinem a çân."Ferrer, en el carrer de Besalú, casa recomenable
per tots conceptes pels excursionistes. A la una i mitja sortim de
Lladó per la carretera:que a poques pases enllaça amb la de Figueres. Passem Avinyonet i Vilafant arribant a Figueres prop les quatre. En el tren mensatger arribem a Girona a les set de la tarda contents i satisfets de tan bella i atraient excursió.
Q. PLANA
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CasteÍi de l'lontsoriu
Es l'hora de la sortida i la pluja féu estar-nos indecisos per empendre la marxa; mes no fou prou per a fer-nos desdir, i animosos
pugem al tren que va conduir-nos a Breda. Arribats en aquesta estació la pluja havia parat degut al fort vent que feia. Arribem al poble, visitem l'església amb bonica terre- campanar romànic i els
claustres de l'antic monestir. Ens adressem vers el Coll d'en Orr,
començant la forta i fatigosa pujada que mena al Castell. Està en
runes a 640 ms. La vista és expléndida, obirant•se la plana de Breda, Guilleries, Arbúcies i els propers cims del Montseny coberts per
les nuvolades, poguent contemplar les canals de les Agudes amb
bastant de neu. Havia pertenescut aquest inexpugnable castell ais
Vescomtes de Cabrera. A l'empendre la davallada saludem a l'amic
Frigola, que está a Riells hi havia pujat per saludar ais amies del
GRUP. Junts anem fins al Coil de Castellar, a 475 ms., on ens acomiedàrem, dirigint -nos per cân Garreta a Arbúcies. Era aquest dia
fira, per quai causa hi havia molta animació. Visitem la vila, trevessada per la saltirona i jolíua riera que porta son nom, vorejant
son curs pintaresc i remarcant sos bonics saltants. Seguim nostre itinerari vers Hostalrich per la carretera que va seguint la riera que,
amb ses aigües escumejants per entre rocam, travessa aquelles valls
encloses per lés serralades del Montseny i Guilleries. Pel camí contemplem els cims de les Agudes, Sant Marcial i el Montsoriu.
Arribats a Ilostalrich, i desprès de visitar les torres i muralles
que abans la defençaven, férem un tom per la població, retornant a
Girona gratament impressionats d'aquestes contrades montsenyeoques.

J.

TORRELLAS

El millor aperitiu és el

VERt\OUTII TORINO
d'ORIOL i FRIGOLÉ
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Girona-Olot
(Travessa de la Serra de Finestres)
Eren les 3 del mati quan els companys Alsina, Martí, Figueres,
Mulleras, Cerezo i el que sotscriu, sortíem de nostra estatge per efectuar aquesta anunciada excursió. Es fosca nit, i les llenternes llueixen sobre el camí amb sa blanca claror. La fresca que fa convida a
portar forta marxa: arribàrem a Llorà a tres quart de sis. Fern nn
repiscolavis, i, emprenguent la caminata tst seguit, passem Sant
Martí i Sant Esteve de Llèmana, on esmorzem en les vores de sa xa
mosa riera contemplant son pintoresc curs i les muntanyes del enfront amb ois cingles de Sant Roc. Emprès de nou el camí ens adressem vers Sant Aniol de Finestres, on hi passem a tres quarts d'onze,
seguint sens deturar -nos per l'escabrós camí que, después de travessar la ribera del Sucal, va pujant per entre alsinars de rel açudes
soques i va dominant les valls de Sant Aniol i Sant Martí, així corn
les Serres de La Salut i el Far; després de costosa pujada arribem al
Santuari de Finestres a 880 ms. E1 senyor Rector, amb una amabilitat de grat record per nosaltres, ens mostrà les diferents dependències de la casa: l'església, on restem per fer una salutació a la Verge, i ois balcons del Santuari, veritable miranda des de la que
contemplem les encinglerades d'aquest hoc, l'enesprat rocós en quin
cim s' aixequen les runes del Castell i l' alterós Puigsalanca. El
temps ès just i ens allunyem amb recança d'aquell pintoresc hoc,
que degut a la gentilesa d'aquella gent fou més ogradable Per camills escabrosos, corn a la pujada, devallem a Sta. Pau, visitem la
població, dinem a la correguda i ens dirigim vers Olot, arribant -hi
a dos quarts do cinc, anant a l'estació per retornar amb el tren.
CLODOMIRO FIGUERAS

Les excavacions dc Tossa
Els murs excavats pel Sr. Melé al peu del turó de Cân Magí, són
evidentment romans, corn resulta de les moites i vàries troballes en
especial de ceràmica. Sembla que ois murs formen part d'un mas (vi.
la rústega) romà que degué construir-se per primera volta, segons
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mostra la ceràmica aretiila, en temps d'August, sofrint, emperò, després, vàries transformacions corn es dedueix de diferents parets inferiors creuades per parets superiors. Els murs són d'excel lent construcció i no hi ha dubte que sortirà la casa entera, o almenys gran
part de la mateixa, en bon estat, lo que permetrà reconstruir una
vila romana del temps dels emperadors com, al men entendre, .n'hi
han poques a Espanya. Es conex la part destinada a premsa d'oli,
conservant se en una de les habitacions els dos forats corresponents
ais dos pals que sostenien la premsa. Peinés han sortit fragments de
grans olles (doua) destinades a conservar l'oli. Al costat d'aquesta
habitació hi ha nn gran horreum (magatzem) que es coneix pels contraforts característics d'aquesta mena de construccions (nombrosos
exemplars d'horreum, es troben en els campaments del Limes ger
anànic).
Per a continuar les excavacions podrien servir corn a base les viles ^manes excavades sobretot a Itàlia, ais volts de Pempeia, per
exemple, la de Bonno-Trecase, comentada per Than en la seva obra
sobre Pompeia. Els departaments destinats a habitació amb el sou
estuc pintat, mostren un cer luxe que també es coneix a la ceràmica, abundant i molt variada.
Fóra de gran utilitat continuar les excavacions. Es possible qve
aquesta casa no sigui aïllada, sinó que al seu costat se n'hi trobin
més i que es tracti no ja d'un mas, sinó d'un poble.
Mereix gran aplaudiment el zel del Sr. Melé, no sols per la part
ideal, sinó tamòé per la material i per les considerables despeses. E1
men desig és que aquest noble exemplar sigui conegut per tot Catalunya, on si bé l'Institut d'Estudis Catalans, treballa amb tan d'èxit
en l'investigació de l'antiguitat, fins ara ela particulars ries no han
fet grans despeses per a les coses antigues. No dubto que les nombroses persones expertes en arqueologia que visitaran l'obra benemèrita l'elogiaran lo mateix que el que això subscriu.
Fins ara, Tossa, un dels punts ms bonics i romàntics de la costa
catalana, tenia fama no més per sa part medieval; però sí des d'ara
fa un gran paper en .l'arqueologia remaba, és degut al mèrit del senyor Melé.
DR. A. SCHULTEN
Catedrdtia d'Història Antiga a la Universitat d'Erlangen (Baviera
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No dubten queden enterats detalladament nostres preuats consocis de les trovalles fetes a Tossa, de que molt s'ha parlat. Gràcies a
la gentilesa del senyor Melé, havem pogut donar aquests details, cosa que li agraïm. Una vegada més donem la més cordial enhorabona
a dit senyor pél mèrit de les seves investigacions que tan explendorosos resultas han obtingut.
Nostre GRUP, atenguent a l'importància d'aquesta antigua vila
de Tossa, té projectada una excursió oficial en aquest xamós poblet
de nostra Costa Brava.

~ 1plec Excursionista de Catalunya de 1921
Aquesta important manifestació, en la que assisteixen nombresíssims excursionistes, representant la major part de les entitats de Catalnnya i donant proves de l'enlairat lloc en que està l'excursionisme
en nostra terra. promet aquest any ésser una veritable solemnitat.
L'organització va a càrrec de la Secció Excursionista de l'Ateneu
Enciclopèdic Popular, portant a cap els treballs d'organització d'una
forma admirable.
El punt escollit és Olèrdola, el dia 12 de juny prop vinent. Segons referències, ès un hoc veritablement a propòsit per aquest objecte. En aquella comarca rogna gran entusiasme per presenciar
l'aplec.
Els entusiastes elements del Sport Ciclista Català, tenon anunciada una excursió en aquest hoc per concórrer a la festa esmentada.
Nosaltres no deixarem de que una representació del GRUP manqui en
tan important acte.
En el pròxim BUTLLETÍ es publicarà el programa i demés details
d'aquest aplec, que no dubtem serà un sorollós èxit per l'entitat organitzadora i per l'Excursionisme.
PUIG DEL VENT

Demaneu: Jerez Oloroso (dolç), Fino Graciela (xerès sec)
— de -

ORIOL & FRIGOLE
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Excursió Col•lectiva de la Lliga de Societats
Excursionistes de Catalunya

•

Ja comença a donar fe de vida aquest flou organisme que ajunta
les entitats excursionistes de nostra terra. Ha sigut donada a l'Associació Excursionista «Avant» l'organització de sa primera sortida.
L'itinerari és Breda, Castell de Montsoriu, Riells, Breda. Degut
a les grans facilitats per a concórrer en aquesta excursió, serán molts
els que assoliran l'enlairat Castell on se trobaran reunits en germanívola companyia, en grau nombre de companys aimants de les be
lleses d'aquestes contrades.

Noves
E1 dia 10 del passat mes visitaren nostra Ciutat els socis de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Foren acompanyats per una tomis
sió de la Atracció de Forasters i del GRUP. Celebrem que hagin quedat complacents de la seva excursió.
O Rebudes les publicacions de Agrupació Excursionista Cata
lunya, Acció del C. D. C. S., Ateneu Enciclopèdic Popular, Nostra
Comarca, Ateneo Tarragonense, La Veu del Freser, Montseny, Montanyes Regalades, La Falç, Grup F. i E. Andí, Júpiter, Eugènia, i
les bases del Concurs Fotogràfic de la C. M. de Sant Lluís de Sabadell.
O Socis ingressats en el passat mes: R. Carbó, A. Ferrer, R.
Solà, P. Pérez del Corral, J. Franquesa, C. Roqueta, R. Tibau, F.
Colomer, J. Boix, J. Corcoy, L. Ribas, A. A liu.
O S'ha vist pare d'una preciosa nena nostre consoci en Josep
Ferran. Enhorabona.
O A fi de fer un album de vistes de l'extranger, el Consell Directiu nombra delegat Esperantista al consoci J. Doménech, perquè
mitjançant aquesta parla, efectuï dita col lecció.
O En el passat mes quedà oficialment adherit i ingressat a la
Lliga de Societats Excursionistes de Catalunya, nostre GRUP.
O Pel prop vinent mes de Juny se farà una excursió a les runes d'Empuries.
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Atlètiques En l'última reunió d'aquesta secció s'acordà ois entrenaments tots ois dilluns, dimecres i divendres. El dimecres ès obligatori, siguent expulsat de la Secció qui sens descàrrec justificat
manqui en tres entrenaments.

PROGRF1I"11 bEL ( ES
Dies 15 i 16:

TSE Y
Itinerari:

Breda, Riells, Casá dels Bimanés, Pla de i'Espinai, Sant
Marçal, Matagalls, Sant Andreu, Pla de la Calma, Tagamanent.
Lloc de reunió, estació M. Z. A. a 3 quarts de 5 del mati.
Portar-se la minestra per dos dies menys sopar. Gastos, 16 ptes.
Vocal, J. ALSINA.

Dia 22:

Castell de !ontsoriu
Excursió coliectiva de la Lliga de Societats Excursionistes de Catalunya
Lloc de reunió, estació de M. Z. A. —A 3 quarts de 5 del matí. Portar- se la minestra. Gastos, 4 50 ptes. Vocal, EN MARIAN TABERNER.

Dia 5 de Juny:

i

EXCURSIÓ CICUSTA A TOSSA
Itinerari:

Cassà de la Selva, Llagostera, Tossa, Lloret, Blanes.
Total 60 Km.— Sortida de l'estatge a les 4 en punt del matí.—Gastos, 6 ptes. Portar se la minestra.—Vocal, EN JOSEP TORRELLAS.
A Tossa es visitaran les ruines de l'Església vella i muralles, així corn també les interesants excavacions portades a cap pel senyor
Melé Visitat tan importants llocs se farà una excursió marítima visitant les diferentes coves de tan bonics efectes de hum, i la costa
brava.
imp. Dalmau Caries. Pia. S. A. — Girona
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