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Companys
Un any fa des de que alguns entusiastes excursionistes fundàrem aquesta entitat. En aquest temps, havem vist corn nostre GRUP
ha crescut notablement; un bon nombre de socis enforteix la seva
vida; pot dar se corn constituïda la Secció Atlètica; riostres treballs
van veient -se coronats per l'èxit.
En dar -vos tan bones noves el Conseil Directiu, vos fa avinent
la seva joia per la cooperació de tots en la tasca empresa, esperant
de vostre esperit constant i ferm, que no defallirà, en la propagació
de vostres expansions deportives, procurant nous adeptes, fent del
GttUP una entitat més potenta encara, seguint units corn fins ara pel
camí:del triom f

EL CONSELL DIRECTIU

i9vant, excursionista!
Avant, excursionista! Que la teva diversió, el teu esplai és un
verdader rite d'un cult. L'home que veu la natura, ama a Déu, son
creador. Qui veu la natura d'aprop admira sa bellesa, s'enamora
della, i amb ella de l`home i de la seva obra.
L'excursionista'fuig del vici, va a l'aire pur, millora la raça i
- coneix la terra (deixa d'ésser estranger de sa casa). Heu's aquí la
màxima del gran geòfraf: «La geografia s'aprent amb els peus».
Tot això haveu pogut experimentar -ho els del G. E G. amb el
temps que porteu de tasca. Molts direu: Apar mentida, i ja,fa un
-, any que trescant per aquestes serres entre amies amb ois quais cada
dia estrenyo més els llaços d'amistat, hem vist sortir el sol flairant
la forts sentor de muntanya, sentint la primera alenada matinal,
l'esguerrifansa freda de la primera empemta; mes junts ens hem
anat escalfant amb el calor de la discutida, amb l'esclafit d`una rialia i amb lo bracejar dé la marxa.
Mes, què diríeu del que llegís molt, corrent planes i més planes
d'escrit sens detenir -hi la pensa? Què diríeu d'un llarg de camins
que sols caminés sempre? En diríeu un excursionista?
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