Excursió a Rocacorba i Banyoles
E1 dia 24 del mes passat es realitzà la marxa a dit hoc. Sortí rem de Girona a les 3 en punt de la matinada per la carretera
de
Sant Gregori, riera de Fontajau, Tayalà i Castell de Cartallà. La
fosca era absoluta, valent-nos de les llinternes elèctriques. En despuntar l'alba ens trobarem a l Sabater de Canet. A les 6 del
mati
arribàrem ais Noguers on esmorzàrem. Seguidament emprenguérem
la pujada del Santuari en dual hoc hi fórem a les 8.
Després de
l'acostumat «Déu vos guard», el capellà, el popular mossèn Salvador,
fruírem des del cim de la negra i milenària roca, pedestral de 1'Ermita, de la bella miranda a que convida, obirant-se imposants i
for
mosos paisatges. Anàrem fins a Serralta i de retorn a la Capella,
vers dos quarts de dotze, dinàrem. A la 1 de la tarda emprenguérem
la marxa cap a Banyoles, voltant el Turó de l'Ou i Roure
Gros, davaliant cap a la plana Banyolina, per la Font Pudosa, on hi berenàrem. Degut a essor la festa Major d'aquella ciutat hi havia
gran
animació i bullici, ballant -se en la plaça la nostra típica Sardanti,
de les que en ballàrem algunes. Contents i alegres retornàrem
a1a
capital satisfets de l'excursió i amb moites ganes do tornar -hi.
P. Q.

NOVES
L'excursió anunciada al Castell de Famés, i que fou sospesa
per la pluja, se realitzarà el proper mes.
...
- Tots els socis que desitgin formar part de la Secció Atlètica,
tenon que donar l'avís ale consocis Alsina i Taberner,
organitzadors
de la mateixa."
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E1 «Diario de Gerona» del 26 del passat mes donava
la nova
de la probable constitució d'una forta entitat que tindrà per
objecte
el cultivar els Sports en general.
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