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PORTAVEU DEL GRUP EXCURSIONISTA GIRONÍ
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Direcció: JOSEP TORRELLAS

Li
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Estatge social: Força, 29

Es reparteix gratis a tots els socis i entitats germanes.

L~

L

El segon aniversari
Dos anys de prova!
Pos atiys de lluita
Dos anys de vida!
Ja som en el segon any de.brega i el mateix esperit que va aixecar-nos ahir, es el que avui ens guia.
Avui, amb tot l'orgull, podem senya)ar el cami fet. Sembla que
era ahir que uns quants companys, guiats solament pel nostre amor
a la pàtria i a l'esport, aixecàrem aquesta entitat
E1 nostre esforç, malgrat no tenir cap protecció, s'ha vist coronat
per l'èxit E1 segell de Girona ha estat representat en totes les manifestacions de l'excursionisme catalàSom soldats que durant la lluita no havem doblegat mai, çombatent sempre amb tot l'entusiasme.
Seria mentida si no diguéssim que. durant aquest temps havem
sentit alguna vegada certs defalliments, mes al veure que defençà
vem una cosa que aixecava l'amor i a l'ensems enfortia la raça de la'
terra amada, haven] ernprès la tasca amb rués braó, procurant que
no pogués defallir jamai. Penseu tots que havem fet molt, empro que encara cal que trevallem més, si volem que 1a nostra entitat arribi al ]]cc que té que
arribar.
MIit.Nttrs
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Lletres de fora
AI meu amic Taberner
Per la teva he pogut veure que tant tu coin els companys del
GRTJP encara vos interesseu un xic per mi i que recordeu quelcom
dels meus esbogerrameuts periodístics.
Bé. home, bé. Es a dir que volen saber alguna cosa de Tossa.
Si home, diré tot ailé que em cregui saber i pensi que,.pot iuteressar -vos.
Oh! tens raó: si no niés infidel la meméria,, ja den fer dos anys
que aneu camino adelante tota la colla d'entusiastes de la saludable
i cultural entitat GRUP EXCURSIONISTA. Ja cal que feu sin bon soroll
quail cel'lebreu el segon aniversari.
He dit sa~udable, perquè estiu conveneudissim de que és així,
tant moral corn matérialment.
Es saludable corporalment, perquè l'excursionisme és l'esport
rués recomanable, per quant es l'unié i fusió de tots els esports junts;
el gimnàs de totes menes, l'atletisme, la cursa, no són més que com plements de l'excursionisme; dinis aquest hi caben tota mena des
ports i els que netament no hi són compresos no hi farien cap nosa,
mes al coritrari que s'afavoririen i 1°afavoririen
Res, que si foe en aquells temps feliços d'estudiant, fana el se
güent siiogisme:
L'excursionisme és l'unió de tots els-=esportsTots els esports són saludables.
Luego, Dios existe.
A més he dit que era cultural, i és cultural puix l'ex periència ja os
haurà comprovat que amb 1'excursionisnTe es fa cultura, es desenrrot
lla l'esperit i s'adquireix un sens fi de ceneixamente.
Corn que cultura vol dir cultiu, treball, perfecció del saber, mi]lorament del sentir, puresa en el parlar, en fi tot quant contribueix
a enaltir les qualitats humanes. Per això dic que es fa cultura puix
que l'excursionista involuntàriament s'ensenya, digerint lo que s'ensenya s'instrueix, quina instrucció l'ajuda a fer-se apte per la vida o
bé siga que es va educant, és a dir, que cultiva les seves facultats,
çó es que vol dir fer cultura i màxime quan tot això l'excursionista
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ho reflexa amb l'exemple i, corn que Fra Exemple ès el mellor educador, vet aquí que l'excursionista no sols fa auto cultura, sinó que
també fa cultura d'altri.
Quant acabo de dir, amb tota seguretat diràs que no ils pas lo
que pregwititveu; fill, perdonem. la ploma obeint al pençament, Clue
més que en Tossa, pençava anib el vostre segui aniversari i en tot
a11ò que aquest significa, ha anat escriguent aquestes quatre vulgaritats que si bd 5611 prou sabudes, mai serait prou repetides
Bou amie, ja perdoivarils, doncs, la digre ió, i màxime baix la
promesa formal que faig de dir tot allô que bonarnent euga inquirir
o sigui aprufitable, de la xamosa vileta de ma residència.
'Pon amic
RoCAROL
Tossa de Mar, 22-10-1921.

Una excursió a Faris i Brussel•les
Enterats de que nostres amies i benvolguts consocis En Joaquin
Cuatrecasas i E1i Neacís t'allicó havietu arribat de la seva excursió a
París i Brusse'les, decidírem visitar-los a fi de que ens douguessin
alguns detalls referents a1 viatge Fórem rebuts amablement pet s
boils amies i .satisfets abastament nostres desitjos Per creme interes
sants els details que reeollírern i considerar-los dignes d'ésser cone
buta per tots els amants de l'excursionisme, hem cregut convenient
publicar-los en el nostre BUTLLETÍ.
Aquí v a u. doncs, tal coin els oírem dels mateixos interessats:
Per Tnotius que no cal esmentar, fou un possible sortir junts de
Girona el dos cotxes an els quals devíem efeo.taar l'exeursib. Per mes
que la marxa, estava fixada pel dia 6 d'Octubre, nosalt tes, precisa
nient, tinguérem que retrassar-la,. vientres els compa,nvs que devien
anal' anió l'altre cotxe pogneren sortir d'acord atob el propósit esmen tat.
Eren les sis del mati del dia 7 qua it deixàvem nostre ciutat amb
1'intenció dc fer 1e, pruners parada a Figneres, on esworsaríein. com
així ho férem Sens que passes cosa, digne d'ésser recordada, a les
9 del mati arribem a la, frontera, on ens despatxen els passaports i
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entrada del cotxe, rebent dels empleats tota mena de facilitats per a
nostre excursió Marxem vers Perpinyà i abans d'arribar-hi trobern
els companys que havien sortit amb l'altre cotxe, disposats per a
continuar la marxa junts. Corn que calia reforçar una migue a ois
nostres païdors, que ja demanaven auxili, dineín- en la xamosa ciutat
rossellonenca i uric volta repozades les forçes perdudes durant el trajecte, reprenem la marxa amb la decisió de fer kilèmetres i Inés ki
16m etres.
Prop de les vuit del vespre entràvem a Clermont l'Herault. Separat de Perpinyà uns 135 kin. Sopem i sortim tot seguit per anar a
dormir a Millau, població tota elle molt pintoresca i rodejada de boniques muntanyes. Per a entrai -hi tinguérein de passar una rampa
de vuit km. sumament accidentada. De Millau sortíem l'eiideinà per
anar a dinar a Marvejols (94 kin.). des d'on ens dirigírem a. Clermont Ferrand, separat per 180 km., població molt industrial on s'hi
troba la rcnomenada fàbrica de cobertes i cainares marca Michelin
Cal remarcar que durant aquesta jornada pognérem contemplar
un pont que per la sexe majestuositat ens cridà fortament l'atenció,
no repaient en sospendre la, marxa durant tot e1 temps que la con
tern plació d'aital obra es mereix Es tracta d'un polit del carril, que
té una llargada de 465 m, per una alçada de 106, format per una sola arcada. Per les explicacions que ens donà, de la manera que sap
fer-ho, el nostre company de viatge Ern Lluís Vila, ens férem càrrec
de lo que representa aquella obra d'ingenieria i de que poques vegades l'ens presentarà a la vista una cosa de la seva importància.
E1 dia J anem a dinar a an Amand (136 km ). Sopem a Malesherbes (186 km) i sortira decidits capa París, amb el mateix entusiasme i ànim del començament. Cobrim els últims 137 km i per fi
arribem a París, després d'una jornada llarga però innegablement
agradosa.

El millor aperitiu es el

VENrOUTE1 TORZNO
d'ORIOL i FRJGOLÉ
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Les carreteres per on hem passat, des de la nostra entrada a la
veina República, són totes elles bones, notant-s'hi tal diferència amb
les nostres,que si en aquestes sofreixes continuament terribles bat
segades, degut e1 sen estat deplorable, i més d'una vegada te fan
sortir a flor de Llavi una rnaledicció involuntària si voleu, però maledicció al fi, contra determinat organisme, en recórrer aquelles noteu
una sensació de benestar talment corn si el cotxe llisqués suaument
damunt d'una pista formada per un perllongat cristall dels que serveixen per a simular estanys en quasi tots els pesebres.
Trobàrem molts trossos de-carretera de 30 a 40 km. en línea recta, cille permetien «llençar» els nostres Buick a grans velocitats, qui
nes oscilaven entre 90 i 100 per hora.
la en la renomenada Ville-Lumiére, anem passant per alguns
«boulevards» i, amb tot i ésser-nos coneguts, veritablement sembla
un non món per a nosaltres. Busquem éstatge en diferents hotels que
ja coneixíem i no logrera trobar-ne fins a les dues del mati que podem instalar-nos en l'Hotel d'Iená.
Reposades un xic les nostres forces per unes poques hores de dormir, i »rentres ens preparàvem per anar a visitar el Saló d'Automòbils, principal objecte de nostra excursió, ens sorprèn l'arribada del
company En Lluís Font qui ens notifica que ja tenia fetes gestions
prop de la «Compagnie des Messageries Aeriennes» per anar el dimecres a Brussel les i retornar rie el dijous. Corn que ja era en el nostre plan fer un viatge en avió, li vàrem agrair les gestions fetes i li
entregàrem els passaports a fi de que els despatxés i tingués els documents preparats pel moment de la sortida, cosa que féu molt ràpidamens i molt a gust sen el distingit esportmen. I després efectuà
rem la visita al Salé on anàvem a admirar lo molt que hi ha exposat. En Callicó, valent se dels sens coneixements, tant teòrics corn

EXCURSIONISTES
___

QEF

NEU:

Bote les petites de Cognac Tres incores
Especials per a excursions
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pràctics, ens posà al corrent de totes les novitats que es presentaven
a nostra vista, mentres anàvem recorreguent a.luell immens saló.
Per aprofitar el temps, decidírem quedar-nos hi a dinar, i malgrat
això, no poguérem encara admirai tot ló millor, i eonvenírem en
destinar-hi totes les bores possibles, corn així ho vareen fer.
E1 dimecres, dia senyalat per a là sortida amb avió cap a Brus
sedes; a les 9 del mati, ja nn alto de la «Compagnie 1 erienr_e» eus
esperava a la porta del Hotel per a portarnos al Camp d'Aviació de
Bourget. Allí ens visen ois passaports i ens mostren el KGoliat» de
dos motors de 300 HP. en el que devem fer el viatge. La seva magestuositat ens inspira tota confiança i ansiosos esperem el moment
de marxar. Corn que hi havia molta boira se retrassà quelcom la sor
tida, i per fi a les 11, ens avisen que les estacions radiotelegràfignes
de la línia. notifiquen que el temps ja s'ha aclarit i que, per tant po
dem empendre la marxa.
(Acabarà).

Excursió coHectiva de la Lliga
a Sant Llorenç del Munt
Són les 7 del vespre del dissabte, 1 d'Octubre, quan els companys
Torra, Torrelles, Figueras C., Taberner, Cadenas, Andreu, Planas,
Figueras J., Roca, Vila, Coznas, Rotllan, Pribat i Sabater, emprenem la marxa arnb el tren vers Barcelona, on hi arribem després de
divertit viatge a les 1i de la nit, junt amb els companys del G. E. de
Sant Celoni, que també assistien a l'aplec.
Després de visitar ais amies i companys del «Catalunya» en son
estatge, esperem les 2 del matí, hora en que marxem cap a Terrassa
en germanívola companyia, dels amies Jové, Altabís i altres de
l'A. E. C.
Es fosca nit i s la llum del castís fanal del entusiasta Clodomiro
anem menjant kilometres de carretera, trobant els primers Grups
d'excursionistes que com nosaltres no aprofitem el concurs dels camions que porten a l'alzina del Salan.
Ja clareja, una dolça frescor fa caminar vos amatins arribant a
La Barata, on esmorzem tot fent una fogaina doncs estem enfredo
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lits. E1 dia es presenta bcí i ja és, ben clar, emprenent novament la
marxa, passem la Font de l'011a i alzina del Salan, seguint per un
corriolet, per cert molt ben marcat, passant per la Font Freda, la
mata i capella de Sant Jaume, oir moites colles estan esmorzant, esperant là missa que va a tirer hoc on breu. Nosaltres corn tenim el
temps molt just per fer el retorn a Girona el mateix dia, enfilem de dret el cim del Montcau, on obirem amb joia que, batuda pel
vent, oneja corn presidint la festa, la gloriosa ensenya de la nostra
pàtria.
Arribem al cim després de suar quelcom. La vista que es frueix,
és deliciosa contemplant la serralada de 'Sant Llorenç que trobem
formosa i feréstega.
A11í hi trobem al complacent i amable soci del Terrassa Err Pere
Sala que ens ofereix d'acompanyar-nos en el reste de l'excursió que,
per no ésser marcat el camí que pensem seguir, acceptem molt de
bon grat,.
Fern una fotografia del GRUP i ens acomiadem dels companys que
a havien assolit el cim deixant amb recança a l'amie Altahés i altres de l'A. E. C. arnb ois que ens havíem ajuntat:
Devallem vers la cová Simanya. El corriolet que hi porta està
pie completament d'exçursionistes Désprés de visitada fern el retorn
pel coil de Pruneda i canal dels Ginebrers on deixem al company
Sala, després d'efectuosa encaixada, remerciant li la gentilesa tin
guda vers nosaltres.
Per la carretera tornem a Terrassa des d'on anem a Barcelona
agafant el carril que ens porta a Girona complascuts en gran manera de la nova jornada de glòria per l'excursionisme, per la Lliga,
pel C. E. de Terrassa, que en tan acurada forma portà a cap l'organització de la festa.
J• TORRELLES

Demaneu Rhum India
Old Rhum — Jamaica Style
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Noves
Socis ingressats: Ll. Caselles, P. Cartañà i J. Viella.
Rebudes les publicacions de les entitats següents: A E. Avant,

Els Matiners, Nostra Comarca, Ateneu Enciclopèdic Popular, A.
E. Catalunya, Acció del C. D. C I., Muntanyes Regalades, C. E.
Barcelonès, i G. E. Audí.
En la carrera ciclista de la Joventut Republicana guanyaren el
tercer i sissè lloc ets nostres volguts consocis Aliu i Roca, respecti vament.
Dies passats va fer -se una excursió a Hostalrich i Sant Feliu de
Buxalleu que va ésser en extrem divertida.

EXCURSIONS
Dia 1 3 Novembre
Excursió a la Cova de les Goxes. — Sortida de l'estatge, a les 5
del matí.

Vocal, JOSEP TORRA.

Dies 1 G í 1 7
Excursió ciclista. — Itinerari: Hostalrich, Viladrau, Balenyà,
Vich, Ripoll, Sant Joan Abadeses, Olot i Girona.—Despeses, 9 ptes.

Vocal, J. TORRELLES.

Dia 20. — Festes del segon aniversari
Festival atlètic de Campionat del GRUP al Congost on també hi
haurà un àpat de germanor que irà per inscripció. Per falta d'espai
no podem donar details cosa que ho farem amb els periòdics locals i
programes especials.
Imp. Dalmau Caries, Pla. S. A. — Girona
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