®goa•remem ■o■em■■®a■■■or■ss■r■mwarr■■asma■■ ■asma■■■■•■■■•■■■■rea■■a■rw■s■■~~®

r

a
m
r
■

■
r

- i

—

■

i
é

I',
®

•

W

r

•

■

■
0

T

T

y, T L Ñ

T

•

■
u

•
TTT

Ï

i

i

bEL

■
i

■

■

■

s
■

■
■

:::!úrOrtÍ:;:

■
■

■
s

w
•

I

•

r

Tiny III

Febrer de 1922

Núm. 20

o

E
•

*■■■■■■ w■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■.■■■■■••■■■■w■■■■■■■■r■■■■r■■■■■■■■■■■■■■r~~

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 2/1922. Page 1

LAS

LLU S

Í
Rambla Llibertat, 36. — GIRONA
Sastrerla: Trajos d'Esport, Abrics, Trajos per vestir
Preus sens competència
Grans assortits en: Mantes, Paraigües, Velluts, Llanes i Estams
per a trajos, Bufandes, etc.

Articles Fotog ràfics
Assortit complet
Drogueria de Josep M. Pèrez Xifra
Abeuradors,

2. — GIRONA

Barberia de Damon Carbó
Carrer del Progrés (Nou). — U I IZ O N ~I

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

eran Sabateria de ?9ureo ! al ret
Calçat de totes classes
Especials per a Futbol i Excursionistes
Rambla Llibertat, 2. — GIRONfi
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PORTAVEU DEL GRUP EXCURSIONISTA GIRONÍ
Adherir a la Liiga de Sooietate Exeur"sionieces de Catalunya

D

Direcció: JOSEP TORRELLAS
Estatge social: Força, 29

Es reparteix gratis a tots els socis I, entitát~s ge/manes.

r1

be fora
Amics del Grup: Una vetlla de Gener, freda que Déu no en dô,
ni adreço a casa del meu intervivat, el Dr. Melé, per a continuar
nostra tasca. Encar no truco la porta em saluda sa veu simpática
i agradable. En entrar el seu despatx, em fa sentar i tot caragolantn'hi un de prim, comença sens necessitat de preguntar aqueixa interessant narració:

«Fa 31 anys que estic establert en aquesta vila, la quai, per la
seva situació topogràfica, vaig suposar que havia estat habitada
molts segles abans de la construcció de les muralles de Vila Vella,
que, segons opinió general, era lo més antic que hi havia.
Cap data tenia per poguer-me orientar, però mes aficions feren
cercar-ne dad í d'allà fins trobar quelques indicis, guiant-me per
aquests petits details, i alguna troballa que no va fer més que alentar-me i confirmar que anava per bon camí per a realitzar els meus
propòsits, que no eren altres, que ois de demostrar que mes soposi
tions eren certes i afirmar-les
Després de molts anys d'estudis del terreny que ere objecte de les
moves obscrvacions i que suposava que havia de trobar-hi restes de
una població més antiga que la Vila Vella, l'any 1914 vaig decidir
començar les excavacions que a intervals més o menys llargs s'han
continuat fins a la data, no dubtant seran continuades, en brou, pel
benemèrit Institut d'Estudis Catalans, puix tine motius més que suficients per creu-ho. Per lo descobert fins ara sols pot afirmar-se
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que es tracte d'una rústega vila romana de baixa època, però hi ht
algunes dades que podrien demostrar que fou començada alguns
anys abans de la vinguda de J. C
Continuant les excavacions, és molt possible i hi ha fonaments
per a creure que, ademés de la Vila, es trobi un poblat.
Deis meus estudis, que tenen una valor molt relativa, duc dir-1i
que al mou entendre, l'extensió de Tossa romana té aproximadament
uns dos hilómetres de llargada, no poguent-se precisar l'amplada per
trobar-se fent algunes rcales» amb ❑n sol mur que ja té 24 metres
d'extensió i encar no s'ha arribat al seu fi.
Les construccions (salvant millor parer), comencen a la part
baixa del Torrent dels Moros amb ois fonaments d'un aqüeducte que
avui encar serveix, restaurat, per a conduir l'aigua a un safretx de
la casa anomenada câl Rufo.
Darrera el cementiri hi ha restes d'una paret, alguns troços de
la quai varen ser destruïts quan feren els fonaments del cementiri,
seguint en línia paralela amb la carretero de Lloret de Mar fins enfront de l'Hospital, o sigui la part baixa dels Ametllers, que és on
radica la massa de construccions de més importància, corn ho demostren les que estan al descobert i lo que falta per descobrir.
Queden encar alguns restes de murs i la própia casa de cân
Magí, que jo els he vist arribar fins a l'antic camí de Lloret de Mar,
que foren enderrocats quail la construcció dels jardins de la dita
casa. D'allí fins a la Roqueta no hi ha res a la superficie que indiqui
la continuació, però també dec dir que no s'ha Let cap treball per a
esbrinar-ho.
A la Roqueta existeixen enear molts restes de murs que jo crec
havien sigut construits en època romana i que arribaven, per la part
alta, fins a les envistes de la platja del Codolà; no son de la mateixa
opinió distingits arqueòlegs de la nostra terra i alguns estrangers.
Pois restes trobats a Vila Vella, sembla que sols a la part alta hi
havia dues torres que servien d'aguait comunicant se per llevant
amb un altra que n'hi havia al turó de Bola i, amb la de Fesfo-pi,
per la de ponent, ambdues del mateix terme de Tossa.
Tingui present que corn a cosa aova i aompletame&at desconeguda
fins ara, és molt susceptible el variar d'apiniá~, pnix que la disoipliu. que amb taa ban gieeert impera en e1s eetidis .hist' ice ,geG ègios
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s'ha d'esperar tenir reunits tots els elements d'estudi per a poguer se
donar un fallo definitiu.
Llarga comença a ser la rondalla i; un nitre dia podrem continuar
ocupant -nos. de lo excavat .que ja té una inaportàneia absoluta.
Tossa 25-1-1922.

•

ROCAROL

fer tes contrades seivatanes
Som onze companys que -sortim de nostre estatge joiosos i soznriente per dirigir-nos a la vila de Caldes. Passem a bon pas els carrers de la ciutat dirigint -nos vers Palau per l'antic camí carreter
que porta a Fornells. Tot carenejant admirem les joliues valls amb
sos camps conreuats semblant sos quadros gegantí tao ier de dames,
per on serpentejen mansament les aigües de l'Onyar.
Atravessem Fornells per davant l'església, joliu temple del segle
XVI amb frontis renaixement- gòtic, uns dols més artístics d'aquests
hoes; a l'esquerra s'aixeca una garita que és comunica amb el campanar per una galeria d'arcades que adornen el frontis.
Passern prop Riudellots adreçant nostres passes vers Sant Andreu, Iloc on pensem berenar, mes corn algun desprevingut no portava oh i per fer passar la teca ens dirigim al poble per adquirir ne.
Allí tenim la desilusió de que tot just som a Campllonc, per qual
motiu aplassem la minestra tirant avant fins a l'hostal de cal Sabater en quin hoc després del repàs fern un °traguet del que donava
gust de veure.
Són les, 5 de la tarda i 1 ensem Cue convé apressar-nas car comencen a mostrar-se les ombres del capvespre. Des d'un cim podem admirar la formosa posta de sol que ens ofrena la Natura. El sol clavalia per derrera les m.untanyas corn corona d'or douant color rogenc
ais núvols i tons carmesins al eel, mentres dols boscos de pins i alzines surt una suau remor de son brancatge que colpeja un airet fred
i pie de sentors bosquetanes i que fruim encisats tot seguint nostra
marxa per entre les arbredes que les ombres do la nit ja cobreixin entristint aquelles collades que hores abans eren delitoses. Enllà, un xic
Ilunyr ,. tintilloja el llum china masia ï corn imposant quietud, unes
campanea 11unyanee trengneu el siJ.enci mistariá de l'hora• veepraL_
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Es fosc i mercès a la hum de la llanterna d'un company i l'encenedor de llarga durada de l'amie Pagés que iluminen el camí, arribem a Caldes sens més entrebancs que una saltada de marge sens
dar-se compte que féu un de nosaltres i afortunadament sens conseqüències.
En la sala de ball trobem ais companys ciclistes que feren cap a
Caldes i ais companys Planas i Martí que de cacera per aquells paratges s'ajuntaren amb nosaltres per retornar a Girona, cosa que férem després de molta brometa per aquella vila que ens rebé amb tanta cordialitat i simpatia.
TORIBI JO

•

i1I

•

4

Continuant la tasca empresa, sobre la compra per subscr-ipció
d'una vitrina destinada a Biblioteca i col lecció de minerals, etc , tenim el plaer de començar la publicació dels donatius primers, creient
serà seguida la subscripció, que és d'esperar dongui falaguers resul
tats, i esperant dels socis i persones que creiem correspondran donant el sen concurs, arribarem a realitzar tal corn requereix l'obra
empresa de llavor tan cultural coin instructiva.
Queda oberta la subscripció amb els següents donatius:
Grup Excursionista Gironí . , . . . .
Narcís Pla Deniel . . . . . . . . .
Recullit dols membres del Consell Directiu:

50 pies.
25 »
15 »

En els propers BUTLLETINS donarem compte dels nous donatius.

Secció atlética
Novament comença a sentir se l'esclat d'aficionats que simpatitzen per la Secció de nostra entitat. En breu es començaran els entrenaments matinals a la Devesa.
Havem rebut de l'entitat «Fresquets F. O.» un atent comunicat
on el que ens ofereixen, pel que pugui convenir-nos, el sou camp de
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joc que tenen concedit al Camp de Març. Agraim l'oferiment, del que
creiem fer-ne ús, i saben poden disposar de nosaltres.
Vans socis de la Secció estan tractant d'organitzar de fer una
marxa atlètica. Cas d'anar avant els projectes en donarem compte
en el proper número.
Segons anuncia un periòdic local la «Unión Deportiva Gerona»
prepara un festival atlètic i un toss-country exclusiu per ais sens
socis. Si ens en assabenten, ja ho direm.

Secció Ciclista
Corn pot veure's en el programa del mes, els 'dies 8 i O se portarà
a cap l'excursió a Vich, Ripoll i Olot, que tinguérem que aplaçar per
causa de la pluja el passat mes de Desembre. El trajecto d'aquesta
•rnarxa és d'uns 200 km. tots ells a través d'intéressants contrades i
visitant els importants monuments de Vich, Ripoll i Sant Joan de
les Abadeses.
on recorregut a la primera jornada és a través del Montseny,
Plana de Vich, per entre els atraients i jolius paratjes de Manlleu i
Montesquiu, fent nit a Ripoll.
La segona sera: visita a Ripoll, cap a Sant Joan de les Abadeses,
assolir l'enlairat coil de Santigosa (1050 in.) i Olot, on se dinarà, retorna7it a Girona pel Pasteral i Anglès, o per Castellfullit, Besalú i
Banyoles, segons el temps que quedi per disposar.
La Junta de la Secció està estudiant el trajecte per portar a cap
una gran carrera ciclista que segurament serà el Campionat de Girona.

EXCURSIONISTES
DEPt

NEU:

Botelles petites de Cognac Tres Incores
Especiais per a excursions
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Secció &tÎst1Ca
Posem en coneixement de la Secció que pel vinent mes d'Abril
tindrà hoc una exposició de fotografia, pintura, dibuix, etc., reservada exclusivament ais socis.
Tindrà hoc en les galeries de Bells-Oficis galantment ofertes pel
nostre bon amie i company de la Secció, En Josep M. Busquets
Segurament el proper BUTLLETÍ sortir á notablament reformat
baix la direcció artística d'aqu,esta, Secció, amb portada nova i altres
reformes que creiem seran ben rebudes.
Siguent bastants els debutants a la fotografia que han ingressat
a la Secció; i procurant per l'esp1endorositat de la mateixa a que si
gu.in aventatjats ois sus components, el Directori ha acordat donar
petites oonferencies teòrie pràctiques a més de la euseny,an,ça pràcúica del desenrotllament de clixés i postais, tinguent q:us dirigir-se,.
els que 13o desitgin,, a1 President de la Secei:ó.,
Les conferències començaràn el proper mes, signent anunciadesal BUTLLETÍ.

Per millor explendorositat de l'Exposició
que ttad!rà floe el mes d'Abri!, preguem a tots ais socis

preparin treballs.

Noves
Socis ingressats a nostres files: Josep Andreu, Francesc Marcet,:
Albert Vila, Francesc Estival, Francese Tarrés, J. Sans i Vaqué.

D E1 diumenge passat dia 29 tinguérei là visita d la Secció
de Fotografia de PAgrupació Excursionista de Catalunya, junt amb
alguns socis i son digne Presidenb N'B+mili ,lové:
Agradosa ens fou la ving id ciels germans- d l'A C,ataLitar i
joiosos fruirem acompanyant a tan bons amies en, sa visita a nostre
ciiitat, ciuedant.una ve ada mes, si hi cap,, agerrxianacles. lea,cn
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relacions d'amistat i armonia que ajunten aquella Agrupació amb
nostre GRUP.
Que de sa breu estada a Girona tinguin grat record.
Del Centre Excursionista Els Blaus i de la Associació Excur
sionista i Deportiva Puigmal, havem rebut son butlletí que correspondrem amb gust.
Corresponem afectuosament a la salutació del Grup Exeursionista «L'Infatigable» que mitjançant son portaveu adreça a les
entitats germanes.
Que per molts anys puguin assolir èxits en lé de l'excursionisme.
® La Secció permanent de Sports i Excursions del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, ens assabenta
de la celebració de la tercera excursió colectiva de la Lliga que ells
organitzen. Tindrà lloc als Cingles i Pla de la Garga el dia 5 del
proper I11arç. Tan prompte tinguem els detalls de la mateixa els farem públics.
Estudiats ois hoes abans dits havem cemençat d'estudiar la forma amb que els socis del GRUP podem assistir-hi, que será sortint el
dissabte dia 4 amb el tren de les set del vespre i anar a dormir a Granollers, ajuntant-nos a l'excursió al mati següent quan passin per
Granollers en el tren de Sant Joan de les Abadeses.

®bituarl. — E1 dia 16 del passat mes moní el pare de nostres
benvolguts eonsocis Marian i Laura Taberner. A. G. S
Que ais amies Taberner els serveixi d'alivi a llur condol aquestes
ratlles per mitjó de les quais els hi adressera nostre més sentit condol, recomenant- los-hi gran resignació.
® Publicacions rebudes: A. E. Catalunya, Nostra Comarca,
Excursions del A E. P, A. E. Júpiter, C E. Barcelones, Ris Matiners, La Falç, G. E. Minerva, C. E. Els Blaus, G. E Infatigable,
A. E. D Puigmal, C. E. Rodamon, A. E. Avant, G. E. E. Audi,
. C. C'atald, Acció del C. D. C. 1., Montan yes Regalades, Llevor,
La Veu del Freser, Arxiu del C. E. de Terrassa, i el programa dels
concursos del C. E. de Catalunya que oe ebreu a Núria.

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 2/1922. Page 9

8

Butlletí del Grup Excursionista Gironí

Programa del mes
Dies 8 i_ 9. — Excursió ciclista
Hostalrich, Viladrau, Vich, Ripou, Sant Joan de les Abadeses,
Olot i Girona.
- "Sortida en el- tren de M. Z. A. a tres quarts de sis del mati fins
Hostalrich.
Portar la min estra_ per ;dos dinars i esniorzars. Gastos, 10 pessetes.
Vocal, J. TORRELLAS.

Dia 12. — Runes de Sant Miquel
Portar berenar. Sortida de l'estatge a dos quarts de dues de la tarda.
Vocal, J. PLANAS CLARA.

Dies 18 i 19. — Montseny
Itinerari: Sant Celoni, Campins, Santa Elena, Les Agudes, Santa Fe i Gualba.
Portar minéstra per un dia. Sortida en el tren de M. Z. A. a les
645 del dissabte el vespre. Gastos, 12 pessetes.
Vocal, M. TABERNER.

Dia 26. — Excursió matinal al Castel! de Montagut
Lloc de reunió: Pont de Pedra a les sis del mati; portar esmorzar.
Vocal, F. SAUNÉ

Dia 5 . de Març
Excursió coPlectiva de la Lliga de Societats Excursionistes de
Catalunya, organitzada per la secció excursionista del Centre Auto;
nomista de Dependents del Comerç i de la Indústria.

Cingles i Pla de la Garga
Detalls- pels diaris locals i en l'estatge el dijous abans. - Gastos,
15 pessetes. —Vocal,, J. TORRELLAS.

REUNIONS:
Conseil Directiu del Grup: dies 16 i 23 a les non de la vetlla.
Seccions: Artística, Ciclista i Atlètica: dies 16 i 23 a les den de
la vetlla.
Imp. Dalmáu Caries, Pla. S. A. — Girona
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Fabrica de Gorres : 1~specialitat amb les de forma Sport
Sombrereria : Capells de totes formes

i

novetats

~XCUrsi on astes : Camises Wilson de franela per l'hivern
Tot Cl preus mòdics
Vda. de Caries Palco. — Rambla 1 lvarezt 2
GIRONIf

gir¡
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ès e! mi f for

Les construccions de canyissos per á celos -rasos que són més ben deixades i de
¡nés durada, s®n les que fa en

i

Joss Torra

Carretera de Barcelona, núm. 53
GIRONA

Excursionistes:
Ai EXPRES-BAR, trovareu un immillorable servida
de Cafè, Licors i Refrescs.
Especialitat en Santwitchs
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Iii trobareu Jerseis, Bandes, Mitjes per
excursió, Bastons, 1penstock, Gorres,
Passa muntanyes, Cusquets per moto?, ristes, Bufundes, Màquinas d'Tfcitar,
•
+
• Guants de punt i tots els articles ne- G
• cessaris al bon excursionista.
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Sempre Novetats!

G G G +++++ ++++ G. ++

4
G

G
G G G. G

Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 2/1922. Page 12

