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Grup Excursionista Gironi
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O E1 dia 25 del passat mes uns, quants companys efectuaren
una excursió a Sta. Afra, Ginestà i Font Groga. Resultà concorre
:
Buda i altament agradable.
O E1 dia 6 s'efectuà l'anunciada a Snt. Medí i Sarrià de Dalt,
' j{
travesarem aquestes muntanyes tan poc freqüentades amb temps in•'
segur, arribant a plovisquejar, lo c'ue no privà dé que nostres entu,.
iastes companys fessin tot l'itinerari.
,
O Segons veus, ha quedat constituïda a nostra ciutat la entitat°
'Unión Deportiva Gerona», la que es proposa portar a cap tots els
esports en general. Desitgem a la novella entitat faleguera vida en
bé de nostra Girona í de la raça.
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EXCURSIONISI"IE

A iniciativa de nostre infatigable ,p'resident s'ha organitzat unax

'

marxa que és de les fortes Corn pot veure's, en el programa del mes,

va a realitzar se els dies 1 al 5 del proper Maig la travessa de Girona a Montserrat. El trajecte é5`,interessantíssim: cal travessar la plana de La Selva, el Montseny, el Tagamanent, Serres de Berti, de Sant
"
Llorens de Munt, i la de Montserrat, visitant aquestes muntanyes,
pujant el cim de Snt. Jeroni, i anant a Barcelona per Collbató i Martorell. Tot el trajecte serà a peu solament aniran amb tren de MarF'
torell a Barcelona i retorn a Girona.
Per belles contrades i alts serrals travesaran joiosos nostres com panys encoratjats i ferms per fer una visita en,aquestes muntanyes
• montserratineq, preuat joiell tan admirat, on corn regina de nostra
'

terra té son sitial la Verge moreneta.
¡Companys! Que el retorn d'aquests excursionistes a ses llars sigui rebut triomfalment per vosaltres, car en són , digpes ele que ostentaran el' distintiu de nostra entitat' per aquests apartats hoes
demostrant per arreu la vitalitat de nostre"amat Grup; i la seva actuació ferma pels ideals que portem a cap.
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Demaneu: Jerez Oloroso ,(dolç), Fino Graciela (xerès:sec)
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