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LLUÍS TORE

Rambla Llibertat, 36. -- GIRONA

•

Sastreria: Trajos d'Esport: Abrics, Trajos per vestir
Preus sens competència
Grans assortits en: Mantes, Paraigües, Velluts, Llanes i Estams
per a trajos, Bufandes, etc.

A rflcles F

Assortit complet
Drogueria de Josep M. Pèrez Xifra
Abeuradors, 2. — GIRONA

Burberia de I~am®n Carbó
Carrer del Progrés (Nou). — G I R ON 1X

Ixcursionistes
Per fer goig, cal anar ben afeitat
qui ve a casa, surt molt ben arreglat.

DISPONIBLE
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Gener de 1922

Núm. 19

PORTAVEU DEL CRUP EXCURSIONISTA GIRONÍ
Adherit a la Lliga de Societats Excursionistes de Catalunya

Q

Dire, ció' JOSEP TORRE+LLES S
Estatge social: Força, 29

Es

reparteix

gratis a tots

els socis i entitats germanes:

GIs companys del Grup

S

Ara comença l'any nou!...
L'actuació nostra va transeorreguent amb les ànsies d'enlairar
corn més alt poguem la bandera de l'excursionisme a Girona. En ois
pocs anys que portem d'actuació veiem que un a un, han anat siguent més esplendorosos i que la vitalitat del GRUP ha anat també
Lent-so més gran i ufanosa.
fra comença l'any nou!...
Companys! Per entre els llocs que passem se sent corn un miste
riós i enigmàtic vent la sentor del quai sembla vulgui abatre nostres
glòries, nostres creixents èxits. Sentim la necessitat de que tots ois
forms entusiastes actuïn degudament per a contrarrestar les alena
des del torb, perquè un traïdor allau no ens malmeti la nostra obra.
Ara comença l'any iion!.
Excursionistes! Procureu que aquest any sigui més esplendorós
que els passats! Forms a nostra tasca! Procurem nous adeptes, i a
creuar serres i valls, a assolir elms i cinglerais, deixant a nostre
pas llavor fecunda per a que futures generacions trobin el fruit, ço
es: una raça forta i regenerada
J. TORRELLAS

Ciclisme
• El 15 del passat Desembre tingué hoc la reunió per a organitzar
en degudá forma aquesta Secció a fi i efecte do que resultin esplenArxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 1/1922. Page 3
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dorosos els actes que, referents al Ciclisme, volen portar-se a cap.
En ella regnà molt d'entusiasme projectant se nombroses excursions,
entre ellos, al Pasteral, Olot, Ripoll, Santa Coloma, Besalú, Empúries, La Bisbal, Sant Feliu de Guixols i altres a quina més interesant, aixís corn també l'organització de festes i una cursa de Campionat anyal. També s'acordà obrir una nova llista de socis del
GRUP que vulguin ingressar a la Secç~ió i fer activa propaganda
vers ois molts aimants d'aquest Sport que resten sens cap unió que
els agermani.
Se nombrà, per regir la bona marxa de la Secció i per organitzar
les excursions degudes, el següent Conseil Directiu:
Vice-President, Quirnet Figueras; Secretari, Miquel Planas; Vocal, Lluis Aliu.
No duptem que amb el zel i iritusiasme dels elegits han d'assolir
un bonic pervindre en hé del ciclisme que tan descuidat està en
nostra Ciutat.

La primera excursió projectada pel Conseil Directiu és, per al
15 de Goner, a Caldes. Details, al programa del mes.
Companys ciclistes!-Procureu per tots els mitjans l'ingrés a
nostra entitat dels molts elements que espargits es troben sens que
puguin fer res de ho en hé del Sport ciel Pedal, i dels dretsi defensa del ciclisme.
La unió fa la força.
Reunió General.--E1 23 del passai mes es tingué la general
ordinària. Donà compte de la marxa del GRUP, que és molt falaguera, de l'estat de caixa, de l'adquisició d'una biblioteca i de la creació de la Secció de Propaganda.

EXCURSIONISTES
En les excursions, a l'hivern, no dexeu de portar en la motxila

Botelles petites de COGNAC TRES ANCORES
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Per l'any vinent ha quedat constituït el Consell Directiu en la
següent forma: President, Josep Torrellas; Vis-president, Josep
Boix; Tresorer, Narcís Rotllant; Secretari, Marian Taberner; Vissecretari, Francesc Salivé; Vocals: Genis, Vilademont, Josep Figueras, J. Planas C., Josep Alsina, Lluis Torras. Bibliotecari, Josep
M.a Planas M.
Secció Atlética: J Cerezo, F. Salivé.
Secció Ciclista: J. Figueras, L. Aliu.
Secció Artística: C. Roqueta, J. Busquets, F. Gallostra.
Secció de Propaganda: J. Cnatrecasas, M. Santaló, C. Costal,
A. Gallostra, M. Canony.
Per la vàlua dels elements regidors de l'entitat que per enguany
deuen regir-lo fa preveure una actuació ferma i, per consegüent,
jorns gloriosos pel GRUP, enlairant-lo i enfortint-lo.

Per nostra biblioteca
Companys: En conformitat en lo acordat en la darrera reunió
general sobre la compró d'una biblioteca i vitrina, per subscripció,
ha quedat aquesta oberta i esperem de tots contribuireu a que aquel
ta obía tingui un franc èxit que sera tan en bé del Sport corn per la
cultura.
Ens ha impolsat a fer aquesta subscripció l'objecte de que amb
un petit esforç que facin tots els que sentin veritable entusiasme per
. a que nostre GRUP, que tant va creixent, tingui, coin li requerix,
una bona biblioteca i poguer proporcionar ais socis les obres que ens
instrueixin en geografia, història, cultura, atletisme, etc.
Qui serà que no ajudarà en aquesta obra? Jo crec que tots hi
contribuirem, que cap hi mancarà, ja que ès aquesta l'obra de profit
millor que pot encarnar nus dels nostres lemas: Cultura, Instrucció.
Cal, doncs, que tots portem nostre gra de sorra a fi de poguer
bastir l'enlairat castell, i a l'ensems qui nostra entitat treballa per
l'eixecament de nostra raça forta, pugi cridar-que agermana amb
ella la més preuadá. de les virtuts: l'instrucçióMIRANIUS

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 1/1922. Page 5
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be fora
Amics ciel GPUr': 1 ri conticmu.?ré contant io qn el Sr. Melé
m'ha dit en" la segona visita. Aquest senyor comença per dir-me,
que les seves paraules tenen una valor relativa per no ésser un professional en els estudis històrics- arqueològics, doncs és senzillament
un aficionat que arnb bona fe, entusiasme i n disciplina ha fet més del
que podia per afegir una pàgina a l'història antiga de nostra aima-da Catalunya, i, que amb la •seva presència, desinterés i activitat
creu haver-ho lograt o arribar a lograr-ho després de set anys de
set anys de treballs, i amb l'ajuda actual (que comença) del benemèrit Institut d'Estudis Catalans que tant s'interessa per tqt lo que es
refereix a cultura pàtria.
Creu que si Déu li dóna vida i salut podrà veure en tot o gran
part desenterrada la vila romana per ell descoberta, que serà la satisfacció més gran que haurà tingur, a la vida.
L'història de la dominació romana a Catalunya, encar que extensa és molt fosca en lo que es refereix a la comarca empurdanesa,
malgrat d'haver tingut, la Provincia de Girona, en totes époques
historiadors de molta vàlua i, particnlartnent, en la moderna, corn
són en Pella i Forgas. l'Enric Candi i Girbal, Botet i Sisó, Ametiller, junt amb altres que a pesar dels sens ]loables esforços no han
pogut aclarir els punts dnbtosos de nostra història antigua
No discutim si la vila de Tossa pertany a la comarca Selvatana
o Empurdanesa, doncs no en treuriem res en clar per més comentaris que fessim, sobre tot lo que s'ha escrit deó de la més remota an
tiguetat fins a nostres dies; tindriem que atenir-nos més ais fets, o
sigui a les troballes d'altres époques (en especial abans de J C,) per
veure si algun dia, juntant-les totes, es podrà afirmar concretament
lo qne avui ofereix molts dubtes.

Demaneu Rhum India
Old Rhum

—

Jamaica Style
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Particularitzem lo que se sap de Tossa pels historiadors. El Promontorium C'elebánticurn o Lunarium d'Avié. que historiadors i geò
grafs antics i moderns fan constar en les seves cartes geogràfin,les
l'actual cap de Tossa, avui, corn vaig dir l'altre dia, ja està deseartat (stns cap raó de força) amb altres promontoris de la costa.
En Pella i Fargas, en la seva Historia del Ampurdán, 1889,
dir.:.. «Trobades en els fonamerrts de la vila més antigua de Tos;, va sortir alguna moneda i algiín miserable troç de ceràmica o
estranyes unies de velles parets per on s'alcança erra comprobaciò
llunyana de lo que fou la costa empurdanésa en el període de la civilització de grecs i romans'.
L'Enric Ulaudi Girbal, cri la seva Memoria de Tossa, imprès
l'any 1884, din: «Que no és fàcil averiguar l'orígen de la vila de
Tossa encara quo no creu que no hi ha cap dubte que sa existència
es remonta a una respectable série de segles, no creient aventurât
suposar allí, quan menys, població a l'època romana, segons donen
moti u per a creure ho aixís els restes de ceràmica i monedes,
d'aquells temps i anteriors, trobats en ella i entorns».
D'aquests dos historiadors, em consta que han estan en aquesta
vila alguns anys abans del s sens treballs per recollir dades essent el
sen radi d'ivestigació l'antiga, vila vella, on es pot dir que no hi
queda rastre de. res de l'època a que es refereixen, i probablement
en trobarien molt poques per la vaguetat ecr que les exposen, li douo
tots aquests details per estar agotades les edicions a que me refer-eixo Jo mateix vaig llegir-los quán tenia molt adelantats els treballs dels meus descubriments animant me a continuar-los amb més
fe que niai. Això és tot lo que he trobat referent a l'història de
Tossa, i prego que si algun llegidor d'aquestes notes, més afortunat
que jo, en sap quelcom de més, li agrairia m'ho comuniqués, per lo
que li avance grans márcès.
La tasca és una mica llarg, i un altre dia li donaré details dels
meus descubriments, els quals afirmen d'una manera clara i radical
les suposicions que tenien els historiadors aludits; donant me per
ben empleats ois trebálls i sacrificis fets per honrar la seva memòria
corn a petit homenatge, de poc valor si vostè vol per la meva insig
nificació, però amb l'entusiasme mes gran per aquests homes, que
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considero que encara no s'ha fet lo que es devia per honrar la seva
memòria, i que han sigut mos mestres, i amb ells tindrà d'emportar-se qui vulgui fer quelcom de profit i s'ocupin de la Història de
Catalunya grec-romana de la comarca empurdanesa.
ROCA ROL.
Tossa de Mar, 21-12-1921.
El Conseil Directiu i la Redacció del BUTLLETI del

GRUP EXCURSIONISTA GI12ONÍ
Desitgen feliç i prósper any nou a sos preuats consocia i a
les entitats Excursionistes.

Noves
Socis ingressats el passat mes: J. Bosch, E. Estrach, M. Boix,
F. Casademont, J. Roca, J. Soler i R. Barneda.

O Havem rebut el primer número del setmanal català '<LIevor» , de Santa Coloma de Famés. Conté Pscollit text que honora
l'encarnació dels sentiments de la terra que aquella comarca sent
per nostra pátria. Que per ñnolts anys visqui i amb gust corresponem el Gambi.
A Ens assabenten, en atent comunicat, de la constitució en
entitat independent, els elements que formaven la Secció Excursionista del C. D. Júpiter. Els desitgem falaguers èxits en sa actuació.
® El passat mes els companys de la Secció Ciclista En Rebert
Bellsolá i En Anton Roca, tingueren un «percance» al creuar els
carrers de nostra ciutat muntats en la bicicleta. Per sort, malgrat
ser les contusions rebudes de consideració, es troben en estat satis factori, lo que molt celebrem.
D En l'exposició de Ferros Artístics organitzada pel Gremi
de Serrallers i Ferrers de Barcelona, nostre soci i company en Ranon Cadenas, ha. obtingut: Diploma d' honor, 250 pessetes i medala de bronze. V ries de les seves obres foren venudes a bons preus.
Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 1/1922. Page 8
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Felicitem a nostre company per sos treballs i èxits assolits que
tant hónoren ais artistes de nostra Ciutat.

El passat mes tinguérem la visita de les entitats excursionistes: Minerva, de la Barceloneta i Rodamón, de Barcelona. Foren
acompanyats en sa visita a nostra Ciutat per alguns socis del GRUP,
visitant els diferents monuments que atresora nostra capital.
Desitgem que sa breu estada entre nosaltres i la visita a Girona
els hagi satisfet.
® En fer vostres còmpres doneu preferència a les cases que
protegeixen nostre Butlleti.
Esperem dis socis que practiquin la fotografia, pintura,
dibuix o cultivin algun art, ingressin socis de la Secció Artistica
per a colaborar en les iniciateves que està organitzant el Conseil
Direc tin.

!!

D E1 prop vinent mes donarem a conèixer les diferents festes
i concursos que estan estudiant per sa realització, cada una de les
seccions Atlètica, Ciclista i Artística.

EXCURSION ISTES:

Al EXPRBS-BAR, trovaren un immillorable servici de Café,
Licors i Refrescs.
ESPECIALITAT EN SANTWITCHS

.

0 Agrairem als socis de la Secció Ciclista que actualment
consten socis, que ratifiquin sos desitjos de figurar corn a tais, a
cualsevol membre de Junta. Els que a fi de mes no ha hagit fet seran
excluits de les llistes.
O Per la bona marxa de la Societat i a fi de fer les liquida
cions d'any, preguem ais socis que tinguin rebuts pendent s els abonin quan ah ans els sigui possible.
En l'Assernblea de la Lliga de S. E. de C. última, acordasegons
es assabenta nostre representant l' amic Jové, la publiren,
cacié anyal de l'Anuari Excursionista, i altres acords d'importància
pel desenrotllament de l'excursionisme.
m►
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Programa del mes
DIA 15
FORNELLS, SANT ANDREU SALOU, CALDES DE
MALAVELLA
Sortida de l'estatge, a dos quats de 2 de la tarda; portar berenar.
Gastos, 1`50 pessetes. Vocal, En M. Taberner.
DIA 15
EXCURSIÓ CICLISTA A CALDES DE MALAVELLA
Total 34 km. Sortida de l'estatge, a les 2 de la tarda. Vocal,
En L. Aliu.

DIA 22
CANET, ROCACORBA, PUJARNOL, BANYOLES
Sortida de l'estatge a les 3 en punt del mati. Portar-se la minestra. Gastos, 2 pessetes. Vocal, En J. Alsina.
SANT GREGORI, FONT D'EN COROMINAS, BONMAT!
Sortida de l'estatge a dos quarts de 2 de la tarda Portar berenat .
Gastos, `25 pessetes. Vocal, N'Enric Ferrer.

EA 5 CAE FEBFREFs
CASTELL DE FARNES x- SANTA COLOMA
Lloc de reunió: Estació M Z. A. a dos quarts de 6 del mati. Portar minestra. Gastos, 3`50 pessetes. Vocal, En J. Planas.
Reunions de Seccions: Atlética, Ciclista i Artística.
Dies 12 i 26, a les 9 del vespre.
Reunions del Conseil Directiu del GRUP:
Dies 12 i 26 a les 10 del vespre.
Imp. Dalmáu Caries, Pla. S. A. — Girons
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de Gorres especialitat amb les de forma Sport
Sombrereria Capells de totes formes i novetats
EXCU rs i o n astes : Camises Wilson de franela per l'hivern
ràbr1Ca

Tot a preus mòdics
Vda. de Caries calcó. — Rambla l lvarez, 2
GIRONR

DISPONIBLE
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I~ambla de la Llibertat, 22
UIRONT~

o;. lii trobareu Jerseis, Bandes, Mitjes per
excursió, Bastons, Tilpenstock, Gorres,
X Passa muntanyes, Casquets per moto$ ristes, Bufandes, Màquinas d'I\feitar,
Ctuants de punt i tots els articles ne- .we
• " cessaris al bon excursionista.
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¡ Preus baratíssims !
Sempre Novetats!
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