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Grup Excursionista Gironí.

Excursions Fetes
El ~.is 19 del , asset
« mes i _áesPrés de la nevada qque caigué la nit
abans s'Organitzà`úna interessant excursió per les valls de, Snt. De=
'r iel i muntanyes properes. Equipats cònvenientmeTht emprenguérem
~ : costra. marxa per la muntanÿa dELès Pédreres. A mida que guanyem
ion cim va dominant-se Girona i son pla, que, covert dè non, ens
dóna iria bëlla, inipressió~ Del' éi. dels Capuxiñs clominèm tota la
'Vall de Snt. Deniel amb llurs escampades masies. La vista del paiàatge nevat que cgntemplern ens dóna la sensació de trobar -nos ei
es altos regipns, car són escases les vegades que la non cobreix aml?
Òon blanc mantell aquests hoes. 'Emprenguérem la davallada ver$
`
'esmentada vall per difícils passatjes que passàrem amb ajuda de la
orla que ens estalvià algunes caigudes i patinades: Després d'haver
.
> resquejat per aquells hoes emprenguérem el retorn, aturant nos 4
jerenar,'i arribant á l'estatge'satisfets fié "nostre excursió per les
` eus que, degut a nó pogner 'fer-les sôvint,"resultis atraient i variad
`
e les demés. -- J. T.
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EXCURSIONISTES
En vostres excursions durant I'hiverq porteu en la motxlla COGNAC

TRES ANCLtIS. Es el miuoc`reacclânant contra el fred.
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Reculls' d' Impressió
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Bon dia; ja ha cantat el gall. Encara fosqueja. L'excursionista
'ctiu salta c3 e1 hit, ès rénta, es vesteix, él ,estiment ès ridleol, però
; ;:-~~,
4e pr4ctic. Quina fred, brrr...! Quina boira.,. Però fora mandra i en •
davant. Es planta al mig del carrer? al fons de la boira veu l'estela
matinal El dia sera bo. Arriba davant l'estació, veu els companys.
Quin riure amb aquell nas vermell del amie X.
Jiu... bruffff... Aquest rediable de tren esbufega corn -un endi-- mon;át Quin bullit per a pendre billet. El taquiller encara dorm.
4geltl vado, serem sbls Vinuen is s, vinguen cants. Esrnerzem?
'° . •>. •.
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