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Butlletí del Grup Ejcursionista Gironf

Ciclisme
Excursió Ciclista a Banyoles
Eren les 2 de la tarda del 7 del passat mes, quan sortíem de I'estatge uns quants companys d'aquesta secció emprenguent el trajecte
de la carretera de Banyoles, si aixís pot anomenar se, doncs miller
sembla ùn camp fangat de fresc o millor encara unes muntanyes •
russes. A la República ens deturem breus moments per refrescar les
cobertes, doncs estan crem ant. Passat Palo] 'de Rebardit i en entrar
al plà de Cornellà, passem nostres fatics i alguna caiguda degut el
desestrosíssim estat de la carrera, veritable joia que mostra lo molt
cuidades que estan les vies de comunicació: roderes per arreu d'un
pam al menys, grava escampada per entre la pois que cobreix llantes i neumàtics, sots, clots, esllavissats, ets., etz.; en fi, un botó més
de mostra de lo ben arranjades i cuidades que estan les carreteres
de l'Estat espanyols.
Per fi arribem a la xamosa ciutat de Banyolesi visitade la població, anem al llac recorreguent ses ribes, precenciant, al passar
pel camp de fut-bol, un partit entre els locals i els Fresquets de Girona. Passem per la font Pudosa, emprenguent la tornada per Medinyá que, malgrat fer marrada, al menys la carretera està en bastant bon estat i no tenim el peril] de deixar les màquines en els alts
i baixos de lo que en diuen carretera.
.,
J. T.
S'han portat a cap per alguns companys, excursions de nit a
Bescanó, Bordils i altres pobles, ja que el sol i la calor d'aquestos
dies resultaven excessius.
Per aquesta tardor s'està projectant una excursió de dos dies a
Olot, Vich i Sta. Coloma.
Posem en coneixement del socis d'aquesta secció que en el Festival de l'Aniversari de nostra entitat, s'inclouràs en el programa algunes festes o cursa ciclista.
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