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Frncament,' cree que 110 hi havia més rernei. La JU11ta Di .ectiv cons-
cient que 'l'economía de l'entitat resulta. cada dia més difícil d'equilibrar, .va
fer la proposta d'augment de quotes. o cal discorre gaire per adonar-se qu
tot s'ha pujat de preu .sobretot a nosaltres des que tenim e nou local. emé
estem· mantenínt unes quotes amb unes diferencies anacroniques la qual cos
· dmini .rat .a t ten . é 15 -r ' 11 Iicat. P r t ant . )r r vacir pe
l'assemble e van aprovar les qu tes següents :

Fins compli 14 anys 1 FA TIL 15 pte .
Fin . complir 18 a11YS JOVENIL 25 pte .
De 18 a ys en endavant ADULTS 50 ptes.

Adoneu- os que 'han eliminat les diferencies el tre socis fu dad rs i el
qui no ha són. Creiem que logicament s'han de fe carrec que ja era hora qu
tothom fos igual. Igualment la diferencia que hi havia entre h mes i done
ha quedat nivellada, perqué avui dia ambdós sexes tener e matei o drets 1

per tant les ma ei e obligacions.
Pero tamb' e va pensar a don . algur aventatg pe" a s socis per al

quals I'augme t podia epercutir més. 1 a resulta d'UI a petició, e acorda
que eIs socis i rscrit · que actualment o d'ara e endevant fossin jubilats la
borablement, podíer acollir-se, demar ant- o previament, a vuna quota volun-
taria, sega pos ibiitats o bé totalme t grat út conserva t tots e dret qu
actu me . t 1 le V a pr ar ·11 in . 110 1 -

Iant fill del 1 · rimo i si . IÍ ~ Iacil la ' 1 t r
sid r nt-Io m e s r s pe a t d te j
e . realitzar' m itj cant un . Quota Familia", o sigui:

Mari mull r - tots 1 611 me de 4 a 1

Qu 1 fi o · vitat
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correspouguín o llavors perdran la condició de soci. D'aquesta forma a les fa
mílies nombrases que siguin tots socis 110 els sera massa carregosa la pujada de

r quotes. Es d6na per ben entes que aixó sera totalment voluntari. Per tant, per
beneiiciar-se'n , sera necessari omplir I'impres que us lliurará el cobrador durant
aquest mes de Juny, puix que la implantació de les noves quotes sera a par
tir del cobrament del mes de Juliol. A Secretaria es portara I'oportú control
d'aquestos socis infantils, no soIs per efectes burocratics sin6 per invitar-los a
les excursions per a infants i a iniciar-los a tots els actes on el jovent tíngui
q ielcorn a dir.
- Una altra modíficaci ó ha estat per les quotes d'entrada pels nos socis i són

les següents:
Fins a 14 anys inclusiu INFANTIL == Gratult
De 14 a 17 anys inclusiu JOVENIL == 50 ptes.
De 18 anys en endevant ADULTS == 100 ptes.
.L-\ l'Assemblea també hi hagué un segon tema, i era el debat sobre el Re

{LIg io A COl1S ,--,q~1 nc ír el \ 110 hav r trobat el Refugi idoni que ens proposavern
i que a l'Assemblea d e Gener es va dir que es presentaria en aquesta, el de
bat només es va plantejar per una part, o sigui que de canvi de Refugi, res.
Pero un sector representant a la Juuta opina qlle els manca material de mun
tanya i en canvi s'esmercen diners e11 el lloguer del Refugi que només utilitza
Ul1 reduit nombre de socis, Les opinions diverses en prq i e11 contra d'aquesta
posició fen que el díaleg s'aixequés de to, .pero que finalment danés com a re
sultat la . contínuítat del Refugi, augmentant el seu rendiment amb més assis
tencía, ultra d'un augment de quotes de pernoctaci6, establint 25 ptes. pels so
cís i 50 ptes pels no socis. La quitxalla fins a cinc anys podran utilitzar-Io sen
se pagar.

1 poc més va durar }'Assemblea, Hem d'esperar que aquestes modifica
cions siguin ben eompreses per tothorn. Es en benefici de }'Entitat en la qual
participem tots,

JOSEP BLANES
President

DI55ABTE 14 DE JUNY

A les 10 del vespre
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L'excursionisme a principi de segle (1)

Prefací

Iniciem avui la publicació, com a possible contribució a l'estudi de l'ex
cursionisme vilanoví, de les memóries manuscrites d'un peoner de la 'nostra
activitat, En Joan Camarós s'imposá la tasca d'anar consignant per escrit un
relat de ' les excursions ql~e realítzava, aportant-hi aquells detalls que li cri
claven I'atcnció, les seves emocions, eIs mitjans de locomoció i fins 'i tot el cost
de la sortida. Amb el transcurs del temps algunes d'aquestes dades adquirei
xen un valor historie Iorca interessant, El consoci Ferr~111 Alvarez ha transcrit
rnecanográficament el text respectant-ne totalment el Iéxic i l'ortogr áfia, fet
que si bé pot donar Ul1S toes de pintoresquisme al relat, de cap manera 11~1 de
donar-nos una imatge Fútil de l'horne a qlle pretenem homenatjar el] donar en
lletres de motllo les seves impressions d'excursionista. .
Excursión hecha los dias 8 · 9 - 10 '· 11 - 12 :=: ' 6 == 1908, hacia á Montserrat,
Dia 8.- 4A,.. la mañana salida de Villanueva {l pié hacia Villafranca de Villa
franca á Martorell ell tren, comer }' hacia á Esparraguera en diligencia bajando
)' hacia á el Bruch ~í pié l)~lra \Ter el centenario de la guerra de la íudependen
cia visitando .el Bruch y á pié hacía á Collvató Ce11,1I'- ) " dormir ',1 la 9 11.

Dia 9.- Salida de Collbató á las 5,45 m. á pié hacia á Montserrat por el ca ..
.mino de la "cuevas del salitre" llegando á las 8,30 m. despu és de arreglarlo to
do, cenamos ) ,1 despu és, a San Asiscle y Santa Victoria, S" Apostols (aJ1t(~S pasa..
mos por San Miquel) y despues hacia Santa Cecilia la f011t del moro, Iont del
monjas, y despues de pasar por un verdadero presipicio, marchamos hacia al
Santuario haber la Iglesia )' hacia cenar )' dormir.
Día 10.- Salida de Montserrat á las 6,45 m. hacia Sa11 Ceroni llegada ,1 las
8~45 hechos unos verdaderos "bohemios" salida hacia la Brecla llegando á .las
1] ,50 salida de aqui hacia la escalera de Jacob hasta. S~111 Juan )' Miranda de
S." Magdalena )' hacia á Montserrat llegando ~í. 1~1 Iuente de la "pitcha" ~í. las
2,20 t. hacia la cueva del GarÍ, bajando y hacia el Monastir á visitar el cama..
ril y els exvotos, son las 3,15 t. despues de pasar todo el día caminando y be
viendo aquellas aguas tan preciosas y frescas 110S marchamos un poco cansa..
(los hacia comer si es que así puede decirse l)lleS cuando concluimos eran la
6,30 t. tomar café y haber algun misterio )" ::1 las 8,45 ~í. descansar 110r 110 de
cir el dormir l)ues entre nosotros que estabamos ele guasa Y' un matrimonio jo..
ven que habitaba ~1 nuestro lado, hera muv avanzada la noche cuando 110S dor
mimos,
Dia 11.- Salida de Montserrat .á las 7,0,5 m. despidi éndose ~l tornando el ca..
mino de la cueva de la \ irjen vimos todos los misterios, llegando al Cairat á
las 9,15 m. muy bonito, pues hay un salto de agua capaz de hacer evolucionar
dos ó tres Fabricas, pasando ,1 las 11,45 m. por la Puda visitando el establecí
miento y 511S Iuentcs sulfurosas pagando 0,35 ptas. 10 por pasar el puente 25
por visitarlo'. hacia la colonia Sedó marchamos á las 12,30 t. salimos hacia Ole..
sa de Montserrat llegando á las . 2,0,5 t. vimos una Fuente d e siete caños pasa
mos hacia á Vila ele caballs ,í las 5,00 t. Y llegando á Tarrasa las 6 10 t. salí
rnos hacia cí Barcelona en tren á las 7 35 11. pasando por Sabac1ell, Sardañola y
Ripoll t 4/I011cada Sa11 ndreu Clot 11 g a 111ü eI n are - 10 1 ( {1 1,< 9 00 11 . ce-



nar :1 1é1 'F11da d Sél11 Antonio" )7 haber una sesión á 'cal Soriano" ')7 á la 1 00
JI. · á.dormir, bastante cansados á causa de la jornada 111l1Y larga ue tuvimos
de ir á pié para poder hacer noche en Barcelona. Se me olvidaba decir que
por Tarrasa isitamos la población que tambi én vimos algunos amigos, muy
pocos por cierto á causa ele qlle .ellos _110 sabían qlle 110S0trOS fu ésemos por alli.
.Dia 12.- ¿ os le antarnos '-1 las 6'30 m. pasearnos por Barcelona y ha llevar al
.gunos recados .J 110S encontramos todos juntos para ir á 'comer á la calle _~e

Xuclá . despu és á. beber una "tupinamva" " una .ez á pasear 'hasta las 3,43 t.
q le subimos el tren 110S lle Ó á illanue a llegando á las 5,4r5 t. dando fin á.
la excur ión con un resultado total, De .alegria mucha, cansados lI11 poco, peró
en cambio vimos muchas cosas que si 110 hubiera sido esta: excursión 110 las
hubiéramos .visto, de aguas lnuchas buenas frescas, comer no os ,faltó éso si
nosotros mismos tuvimos ele hacernos la cocina.
Gastos: Durante toda la exc irsión, 21,85 -ptas.
Esta xc rsión la componíamos José lilá José Torres, Jaime .CarbOllell, 11

tonio .Mate ; Isidro Torres, uanCamarÓs.

Centre d'Estudis Biblioteco-Museu Bolaguer
Agrupació Excursionista Inlolc

DIA 12 DE JUNY, A LES 20,30
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.Eduardo J. López Rubio

(Els articles només reflexen les opinions de Ilurs autors)
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1'1 o TIC lA R I
RETORNEN ELS INCENDIS

El diumenge día 20 d'abril es produí lID incendi al Iassís de Garraf i que
~bra~a una extensió compresa entre la Pleta, la Morella i les ímmediacions de
la Plana Novella i Begues. El vent atia les Hames, les quals devoraren els ma
lolls qtl~ cobreixen aquelIs terrenys desforestats, veient-se els resplendors de
'les Hames des de la nostra cíutat. EIs terrats vilanovíns a l'endema mostraven
ama capa de cendres provinents d'aquell lloe. Després d'una esforcada IIuita
establint contra-focs, els bombers de la Díputació pogueren dominar l'incendí.
El dimarts següent encara hi havia UIl grup de prevenció per tal d'evítar re-
produecions. ..

Un 110U incendi es declara el diumenge dia 4 de maig; en aquesta ocasió
en el terme d'Olivella, concretament al Fondo de TrulloIs, i per on transcorre
la carretera als Arbocars. El foc s'estengué cap a la carretera de Ribes a Oli
vella y també en dírecció a la riera deIs Pelagons. La immediata actuació dels
bornbers impedí que el foc posés en perill els nombrosos xalets d'aquell sector;
els vems deIs quaIs coadjudaren a les tasques d'extinció.
L 'EXCURSIONISME VILAFRANQUI .
. . .EIs excursionistes vilafranquins que fi11S fa poc estaven agrupats en la de
nominada Delegació de l'Agrupació .Excursionista de Catalunya, han acordat
independitzar-se creant una nova entitat el nom de la qual será el de Centre
Excursionista Penedés, Ha estat nomenada una junta gestora provísíonalI ela
borats .'. uns estatuts que seran presentats al ..Govern Civil per a la seva apro
vació. Es .rumoreja que és possible que siguin establertes delegacions d'aquest
nou centre en algunes localitats .penedesenques. Desitgem a l'entitat germana
\}.D~ .bona etapa d'éxits i renovada activitat en la 'nova trajectória .inicíada.
PARTICIPACIO AL CAMPAl\1ENT GENERAL DE 'CATALU YA
., Els passats dies 17, 18 i 19 de Maig, quatre tendes de la nostra Entitat
van participar al XXV Campament General de Catalunya, que es va deserivo
Jupar a l'índret anomenat La Colomina, al macís del Montnegre, El .lloc d'a
campada, forca acollidor, era una plana immensa enclotada entre rnuntanyes
recobertes d'una frondosa vegetació composta generalment de pins, castanyers
j alzínes sureres. Podem dir que com a organització ha estat un deIs millors
Que recordem. Els actes de més relleu foren, el dissabte, la projecció, a la nit,
de díapositives de l'expedici6 Groenlandia 74. .E I díumenge, matí i tarda, di":
versos concursos per a petits i grans i també no hi podia faltar l'audició de
sardanes per la Cobla Maresme. A la tarda tingué lloc la reunió de represen
tants de les Entitats per deliberar els temes del Comite de Campaments de la
F~ C. M. A la nit, el foe de Camp, molt concorregut i alegre. El dilluns parti
e íparem en una travessia al Montnegre que, sortint de Can Cases, al peu del
Campament, anava per Can Puigvert, Can Terrades, Coll de Poliva i Can. POlI

Plana, Des d'allí ja es divisava tata la costa, i fíns i tot algun company recorda
va d'alguna cursa passada la Cre 1 le Canet que es divisava a la llunyania.
Contínuárem per Can Vives i Coll de Basses fent també una visita al Santuari
de Sant Martí de Montnegre. En acabat de dinar desparem les tendes i ens
acomiadem deIs amics del Centre Excursionista Sant Francesc d'Arenys de .:
Mar ·als .quals felicitem per la seva organitzací ó.



1'1 OT le lA" RI

V CICLE D'.EXCURSIO S PER A INFANTS

,El dia .20 d' abril passat es porta a cap tI11a .nova sortida el'aquest cicle, en
aquesta ocasió al Santuari i Castell de Mediona. L'expedició es traslladá amb
autocar fins a U11S quilómetres més enlla de, Sa11t QUi11tí de Mediona, i després
se seguí a pell fins a la masia de .Ca11 '1erdaguer, avui dia convertida ~n res- ,
taurant típíc i centre de la urbanització a la qual dóna 11Üln. S'esmorzá al cos
tat de la Font deIs Capellans, les aigües de la qual assorteixen I'esmentadaw
hanització. .Després de jugar intensament en els gronxadors qtle hi ,ha prop de
Can Verdaguer, els menuts excursionistes foren conduíts fins al Santuari i Cas..
tell de Mediona, els quals están sítuats dalt d'una cinglera des 'de la qual es
domina la riera del mateix nom, la qual passa engorjada entre alterases parets
roqueres. L'edifici esta sofrint una renovació amb la Iinalitat de convertir-lo en
estatge de colónies estiuenques per als infants d'algunes poblacions penede
senques. De l'extens recinte del castell enrunat, es conserven encara en forea
bon estat dues torres de planta rectangular ·i les restes d'una altra de circular.

Després de dinar i descansar es feu el camí de retorn sortint per la porta
lada adjunta a -la torre jussana i per un pintoresc corriol descendent es baixá
fins al llit de la resseca riera, seguint congost avall per entre els penyassegats,
·T ocant al Mas de Santa Anna hi ha un pélag on ressorgeix l'aígua que ha
transcorregut amagada des de poc més avall de Sant joan de Mediona. Des de
Santa Auna se seguí el camí ascendent que al cap de poe concluí els menuts
fins a .la carretera on ja els esperava l'autocar. Participaren enI'excursió 43 in
fants i 8. acompanyants.

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA-SITGE5

Fa U11S dies ha sorgit aquesta 110va delegació 'a la veína pobla

ció ele Sitges, Segons sembla, són una quarentena de socis i amb

moltes gcl11es ele treballar e11 diverses aetivitats.

Pels sitgetans que tinguir certa simpatia per I'excursionismo

els hi .ecomauem el seu local social, e11 el Patronat carrer Parella- '

des) 62, els di 1ll11S i els dijous a les 10 del \Tespre.
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