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tiny II

u PORTAVEU

á

Juny de 1 921

Núm. 1 2

DEL GRUP EXCURSIONISTA GIRONÍ

Adherit a la Lliga de Sooietats Exaureionistes do Catalunya

Direcció: JOSEP TORRELL 4 S

°J

Es reparteix gratis a tots els socis i entitats germanes.

Excursió al rlontserrat
Per fi arribà l'hora de portar a cap aquesta excursió a la que
molts cornpanys, per dificultats que els sortiren, no pogueren concórrer amb tot i ésser tan esperada.
La primera jornada era fins al cor del Montseny i així començàrem nostre itinerari de Breda cap a Arbúcies; no detallem aquest
trajecte conegut ja eri altres excursions. Sortim per la carretera de
Viladrau, passant el pititoresc molí, fins al km. 4, on seguim un
camí que voreja la riera d'Arbúcies fins al pla de Castellets. Atravessem la riera assolint, per forta pujada, el Coll de Bancells Està
plovisquejant a través de la serralada; apretem el pas per arribar a
Mataró de Cerdans, deixant passar la ruixada tot fent beguda. Passada aquesta, continuem per l'ermita de Cerdans i, l'ésser dalt la
muntanya, ens separem del carter d'Espinebres amb el quai havem
fet el camí. En un planell dinem, sigu1ent sorpresos altra volta per
la pluja; amb els impermeables arreglem una tenda i finim nostre
repàs. En aclarir-se el col emprenem el camí; està pie de fang i aiguamolls. Passathel Coll de Cerdans, captivats pels panorames del
Montseny amb el masin del Matagalls rnig nevat, obirem entre boires i uuvolacles el Santuari de Sut. Segisinnut. Arribem a Viladran
a dos quarts de quatre, el temps està insegur cobrint-se el col amb
una negror que no cris agrada gaire i a l'enseins comença a caure alguna gota. Determinem fer nit en aquest poble ja que no sembla
prudent seguir amunt. Entrad, la tarda s'esbargí el temps i visità.tem la població i encontorns, que són atraients i pintorescs.
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Segona Jornada.—Ens llevem tardot, i tornem -hi altra volta.
Amb gran sentiment, dos companys d'excursió per causa involuntà
ria deixen de seguir-la. Adreçem nostres passes vers La Sala, masia
on pesqué el -famós Serrallonga, pujant tot seguit al Santuari de La
Arola, detinguem-nos hi brous moments. Després d`atravessar per
tondíssim bosc de castanyers arribem a l'Oratori, a l'enfront se presenten l'eñesprat Santuari de Barretons i Snt. Segismunt El camí
fa un revolt, en la fondalada del quai se Mensa una john cascata.
Atravessada la riera emprenem forta pujada, compensada per""la for
mositat del hoc; entre muntanyes va estimbantse la riera formant
escaients saitants. En arribar al Santuari sembla que el temps vol
estorbar altra volta nostra marxa. Està desabitat, restant oberts, i
corn a refugi, hi han varies habitacions amb hits i màrfegues així
cor la lln c a.mb llenya. Esmorzem; el roncar de la paiella amb les
saltiioses moligetes que van fregint-se, contrasta amb ois trous que
retrunyen per la serra. Sortim vers Matagalls i en ser-hi aprop, em
pre`ném la devallada al camp dels Cinc Sous, car cau algunagota i
sembla esdevenir una tempesta. Anem al turó dels Esqueis i, co
rrents, baixem al Brull Pel camí van agrupani-se negres nuvolades
que'ls empeny el vent del costat de Vich. Omplim la bóta i a correcuita atravessem Sëva. Ja goteja fa rato, els llamps creuen, vertiginosos, l'espai, mentres en la muntanya se sent el tro llunyà Amb
els impermeables tirats anem seguint esperant arribar a Balenyà,
més fon impossible cuir comença a caure aigua i pedra, no quedant
rios altre remei igue guarnir campament sota d'un pont, on dinàrem.
Passat el coal temps seguim cap a Balenyà, prenem cafè i a Conte
11es, poble dc borne aspecte
encontorns. Per draceres i carretera
anem a Sut Feliu de Codines. Aquest trajecte és atraient i interessant, contemplem les runes del Castellde Centelles sobre espadada
muntanya, i bonics paisatges de serrais i boscos. Després de molts
fatics i entrebancs arribem per fi a Sut. Feliu prop les deu de la nit.
En l'hôtel Roget vam aposentar nos, reposant d'aquesta fatigosa jornada en la quai semblava que tots els elements enessin contra nostre.
Tercera Jornada. - Ja som llevats. La joliva hum dols raigs del
Sol sobre aquelles xamoses contrades i la blava color del col sembla
signi canviat el temps Visitem ois pintorescs i alegres paisatges,
serrats i cinglares• que es veuent pois. entorns. En passar a recollir
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les motxiles saludem a l'amie Florenci Illa que vingué de Girona
esperant nostre pas. Anem junts fins Caldes de Montbuy, ens mostró
lo notable de la població, de~pedint nos de tan bon_ amie. Anem a
Sentmanat i Castellar del Vallès. Per no haver pogut comunicar-nos
des de Snt. Feliu de Codines amb ois companys del ' Oatalunyaa,
degut a lo tard que hi arribàrem, ens veiem privats de sa agradosa i
útil companyia. Tirem camí avant d'Olesa que, segons ens adressen,
ès el millor hoc a seguir per nostre marxa. En haver quasi voltat
Sut. Llorenç, anem força perduts filis que, pel camí que seguim, trobem la via del tren. Assabentats del lloc, determinem anar a Sabadell malgrat recular de l'itinerari, car és l'estació més propera,, ós
hora de dinar i tenu m finides les provisions. Arribats en aquesta població fern un bon reps i pronom nostre indispensable café tot escriguent ais companys de l' «Agrupació Catalunya» i a l'amie Casart
nostra arribada pel dimecres a la nit a Barcelona. Mirat el temps
disponible veiem que no ens queda niés que agafar el tren fins Mo
nistrol per a poguer dormir a Montserrat. Així ho fern i al poc esteta
en camí. Passem Terrasa, Viladecaballs, Vacarisses i Monistrol. Bai xem de l'estació. E1 panorama és formós en gran manera: a nostres
peus contemplem el Llobregat, els ponts que 1'atravessen i Monistr.ol; al fous la silueta del Montserrat feta pel contrallum. Ens adreçem al ' poble seguint el Cremallera atravessant el riu pel pont del
mateix damunt la resclosa Dom un torn per la població i enfilem la
drecera de la font de les Guilleumes, seguint per la via fins al túnel
tot gaudint de belles vistes; passem el túnel presentant se davant
nostre el Monestir voltat dols alt penyals que semblen guardar-lo.
Anem per la celda, que per cert van dar-nos la excelent, i deixat el
fato visitem l'església del Monestir. Estan cantant la Salve. Major:
el temple esta resplandent; la Verge Moreneta, amb sa eorona:nadiant,de hum i plena de majestat, sembla complaure's.amb,,joia de
tenir a ses plantes la nau del temple pie de peregrins que, ofan.ósos
venen a venerar-la. Una música celestial acompanya ois cants de l'
escolania de angelets, contrastats pel cher i l'orga. Per breus moments restem encisats avant tan imposant espectacle ,Corn una visió, creua greument per ma pensa el record de visites .efectuades en;
santuaris de nostres contrades orfes de tota grandesa. Anem a sopar,.
pronom un rato la fresca i a la nona.
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Quarta Jornada. —Ens llevem dematinet visitant el monument
ais hérois del Bruch, els antics claustres del Monestir i desdejunats
que fonem anem a Snt. Joan, Roques de Sta. Magdalena, plans dels
Aucells, d'Escursons, i Snt. Jeroni, a 1236 m Ja som al fide nostra
llarga excursió! Els contraternps soferts no han sigut prou per detu
rar-nos i en veure'ns arribats al hoc desitjat surt de nostre pit, amb
forta ven, nn Visca a nostre «¡Grup!» repetit a1 moment pels ecos
d'aquelles muntanyes corn dant-nos la Benvinguda. La vista des del
mirador és grandiosa. Comtemplem el Gegant encantat, el Camell i
les diferents formacions curioses d'aquestes gegantines i encinglerades roques. A nostres pens sobre l'ait precipici, obirant se una gran
munió de muntanyes i alts cims i pobles que amb molta afabilitat
ens detalla l'encarregat del mirador Em prenem depressa la devalla
da/al monestir per les Escales i Estret de Gibraltar. Seguim camí de
la Cova de la Verge contemplant el bonic Via-Crucis monumental i
els bonics punts de vista de la muntanya. Arribem al Mister del
Dolor; abans de tirar avant ens deturem breus moments dirigint l'
esguard vers el Monestir que deixem amb recança. Adéu Montserrat!
Adeussiau mtnitanyes! Roques gegants tan admirades per tothom!...
Quin serà el jorn que tornerem a venir?
Passem la Santa Cova, baixant cap Collbató per les coves de Salitre, seguint vers Esparraguera Martorell. Falta una hora pel tren,
que aprofitem per voltar el poble. A les vuit del vespre arribem a
Barcelona. Després de sopar visitem ais companys de l' «Agrupació
Catalunya». Som rebuts per l'amie Jové i nombrosos socis que saludern afectuosament quedant per l'endemà visitar la Ciutat.
Quinta Jornada. —A les vuit sortim de Canaletes vers els te
rrenys de la futura Exposició. Són grandiosos: l'entrada, amb grans
columnades i escalinates, és monumental, grans jardins, fonts, casetes, grans avingudes, mirandes sobre la ciutat i pla del Llobregat,
Stadium en construcció, etz., etz. A les deu soms a la Plaça d'Un
quinaona, anant a visitar la Sagrada Família ens acompanyen nombrosos socis i senyoretes de la Secció, colmant-nos d'atencions i deferències. Fern una visita d'aquesta obra grandiosa amb deteniment
mercès a l'amabilitat del senyor ajudant del arquitecte senyor Gaudí Visitem algunes vies de l'eixampta i l'Orfeó Català on saludem
al Mestre Millet sempre tan simpàtic i cordial.
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Per la tarda anem a l'estatge de l'A. E. C. per a despedir-nos
dels companys signent obsequiats amb una xampanya d'honor. A
requeriment ais companys parlaren ois senyors Jové, Torrellas, Torra, i el secretari de l'Agrupació; tots enaltiren la llavor portada a
cap per les erititats excursionistes únic motiu de conèixer nostra terra i fer forta nostra raça, cambiant-se frases d'amistat i germanor
finint en visques al G E. G. i lá A. E. C , que rigueren sorollosament ovacionats. Amb recança ens adreçem a l'estació acomiadantnos de les gentils damiselas i dels nombrosos socis que amb gran
efecte estfenyérem les mans. Els companys Jové, Altabàs, Torra i
Percerices ens acompanyaren fins al vagó: en donar la sortida del
tren fou moment d'emoció, sentin gran tristor al tenir que separarnos dels cine tantes atencions tingueren per nosaltres; després d'una
germanívola abraçada, arrenca el treu entre aclamacions i visques 1 .
Crup, que contestem amb visques a l' RAgrupació Catalunya ».
Germans dei «Catalunya»! - així vos anomanern perquè corn a
tais vos portàreu; —en nostra estada a Barcelona ens bayou provat
lo molt que sentiu per nosaltres; i les atencions i complacències, l'
amat ili tat i gentilesa que per nosaltres heu tingui, han arribat al
fons de nostres cors. Els vincles d'amistat entre nostres entitats han
quedat segellats per sempre rués en dolços llaços de germanor.
PUIG DEL VENT.

Demaneu: Je' ez Oloroso (dolç), Fino Graciela (xerès sec)
—

de

—

ORIOL & FRIGOLÉ

l'1ontsoriu
Un nombre extraordinari d'excursionistes ens juntàrem en la vila
de Breda. Podem dir ha sigut un èxit per la Lliga sa primera sortida car malgrat el mal temps va efectuar se l'excursió arnb una organització perfectíssima, assistint-hi nombroses entitats, que, donant
proves d'entusiasme desafiaren ois elements que contrarien la festa.
Estaven representades nombroses entitats amb un nombre aproximat
de 150 excursionistes.
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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.

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 6/1921. Page 8

Grup Excursionista Gironí

7

El millor aperitiu és el

d'O.RIOL i FMGOL..É

Noves
Socis ingressats: R. Cadenas, J. Banal, P. Carreras, R. Verda guer, L. Albert, B. Frigola, E. Codina, J. Planas, J. Aixandri.
Rebudes les publicacions de les entitats: G E. E. Andí, La

Falç, Eugènia, A. E. Catalunya, Pàtria, La Veu del Freser, Acció
del C. A. de D C. Y., Avant, Muntanyes Regalades, de Perpignan,
Rodamón .
© Corresponem al Grup Excursionista «Pàtria» a la salutació
dirigida a les entitats germanes, mitjantçant son portaveu que han
comensat a publicar. Els felicitem de cor encoratjant -los en la tasca
empresa.

m En elegant

publicació havem rebut les notícies sobre la ven da del Bosc de Grasolet, feta pd l Doctor J. Trasserra.
® E1 dia 14 del passât mes, finà la mare del ben volgut soci En
Josep Maresma. Acompanyem a nostre preuat company en son dolor
per pèrdua tan estimada.
p La casa Vda..Falcó, Rambla Alvarez, ens assabenta d'haver
rebut un gran assortit de capells de palla a preus reduictíssim, així
'com camises Wilson, i barrets de dril per les excursions d'estiu.
0 En el passat mes s'efectuaren les excursions a Caldes de
Malavella i a Sta. Coloma de Famés (ciclista), siguent les dues molt

concurregudes.
p Per últims de Juliol estem organitzant una excursió al Pireneu Català. L'itinerari sera Ripoll, Ribas, Queralps, Niíria, Puigmal, Nou 'Creus, 1111 de Ter, Gra de Fagol, Setcases, i Campro lon:
p Posem en coneixement dols Socis que per diferències tingudes amb l'amo de l'estatge, queda el Grup trasladat de dit lloc. Estern en tractes porun nou estatge; quan estigui ultimat el tracte ès
posarà en coneixement per medi de la premsa local.
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P ROG 1W' DEL 1' ES
Dia 12

Aplec Excursionista de Catalunya a Olèrdola
Organitzat per l'Ateneu Enciclopédic Popular. Per details, el
Conseil Directiu.

ñ'

Dia 12

Bordils-•Mendinyà•-Snt. Julià de Ramis
Sortida amb el 'tramvia del Baix Empordá (Pedret) a les 2 i mit
ja tarda.—Portar brenar. Gastos, 1`50 pies, Vocal, En Jósep Pagés.

Dia 19

serenada a la Font d'en Lliure
Sortida del Pont de Pedra, a les 2 de la tarda. Vocal, En Marian
Taberner.

Dia 20

la Salut--Cingles i Ermita del Far
Portar-se minestra. Sortida amb el tren d'Olot a dos quarts de 6.
del mat{. Gastos, 5 ptes Vocal, En Josep Torrellas.

~1NISSFIT REFINE9T

rIletu IW... I !i
A

bemaneu-lo per arreu

Imp. Dalmau Caries, Pia. S. A. — Girona
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