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EXCURSIONISME

CURSA COPA SANT LLORENS

20 DESEMBRE 1014

La Secció de Sports de Montanya del Centre Excursionista de

Catalunya ha creat aquesta Copa per a carreres de resistencia per la

montanya de Sant Llorens del Munt. Demana la cooperació del

Centre Excursionista del Vallés i la del nostre Centre en la organit-

zació de les curses, lo que s'acceptú amb entusiasme, tinguent lloc

el día 20 de Desembre la primera d'elles.

En la bonica fulla en que fou anunciada la creació de la Copa i

aquesta primera cursa, que tant cridà l'atenció, hi posà el nostre

Centre una part principal, facilitant la casí totalitat dels clixés, el

croquis de plan i la redacció de la nota explicativa, quiengloba

una sintética noció de la montanya baix tots sos aspectes, topogràfic,

físic, geológic, históric i arqueológic.

Les curses son a fer per equips de tres corredors, concedint-se la

Copa en challenge o a reivindicar en la carrera immediata fins a obte-

nirse en dues seguides O en tres alternes per una mateixa entitat, O

per un mateix equip si no correspon a cap entitat.

La Copa magnífica sigué donada pel Sr. Comte de St. Llorens

del Munt, D. Antoni de Cuadras.

Diferents membres d'aquest Centre i de les entitats esportives

locals coadyuvaren a la cursa, com a jurats i controls i en altres tre-

valls d'organització.

Els premis que s'oferiren per aquesta primera cursa foren els

segúents:

l.er Equip — Copa Sant Llorens(1.tf any).

3 medalles plata daurada.

3 objectes oferts per l'Ajuntament de Terrassa.
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2.01 Equip — 3 medalles plata.

Un lot de tres objectes oferts pel Centre Excur-

sionista del Vallés.

3.et Equip — 83 medalles coure.

Un lot de tres objectes.

4.tt Equip — 83 medalles coure.

Un lot de tres objectes.

5."t Equip — 8 objectes oferts per les cases Alimundo, Schilling,

i Laplana i Capdevila.

6.xt Equip — Un lot de tres objectes.

7.té Equip — Unlot de tres objectes.

 

 

Sortida dels equips Clixé del Centre Excursionista de Catalunya

Premis Especials

l.et Equip local Terrassa. Premi de 40 pessetes ofert pel Centre

Excursionista de Terrassa.

2.92 Equip local Terrassa. Una moneda or de 25 pessetes ofert

pel "Terrassa Foot-Ball Club".
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3.er Equip local Terrassa. Premi de 20 pessetes ofert pel Centre

Excursionista de Terrassa.

1.er Equip local Sabadell. Tres objectes oferts pel Centre Excur-

sionista del Vallés.

Premis pels Boy-Scouts

l.er Equip — 83 medalles plata, Vallmitjana.
9.on Equip — Unlot detres objectes de Scultisme.

3.er Equip — 8 medalles coure, Vallmitjana.
Premi de la Secció de Sports de Montanya: al primer equip classi-

ficat pertanyent a Societat Excursionista.-—Guies Pirinenques.

L'itinerari fou el segiient: sortida de Terrassa del comens de la

carretera de Talamanca, seguint per aquesta fins al forn de can To-

rrella, creuar la riera, torcer pel camí de la pedrera d'en Prat, cap a

can Solà del Pla, pujar al dret a Cavall Bernat (repós 10 minuts

neutralitzats) i per l'antic camí al monastir, repós una hora, i retorn

pel mateix camí al punt de sortida.

El temps, que's presentà fret, i rufol i plujós a primera hora, fent

retrassar la sortida, seguint després ventós en extrem, no alavorí la

esplendidesa de l'acte d'atletisme, el primer de cursa de montanya

que's realitzaba en aquest país. Amb tot, fou molt gran la gentada

que'l presencià, estacionant-se a la sortida i al llarc de la carretera,

u ocupant posicions en els llocs mes dominants de la montanya,

pertanyent a Terrassa, Sabadell, Matadapera i Barcelona.

Vingueren dugues Seccions dels Exploradors o Boy-Scouts

de Barcelona, quiacamparen junt al punt de sortida verificant

diferentes evolucions i exercicis, i devien comunicar amb heliograf

i banderes amb estacions dels mateixos instalades al Cavall-Bernat

ia la Mola els detalls de la cursa, pro el mal temps ho dificulta.

El resultat de la cursa fou aquest:

l.er Equip — N.2: 4 — Tranquils del Atletic Club de la Casa de

Familia de Barcelona — Corredors, Jaume

Mestre, Lluis Alcalde i Rosend Calvet —

Temps invertit, Í hora 88 minuts.

—
a
a
a
d
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9.on Equip — N.2 22 — Audaz, també del A. C. de la Casa de Fa-
milia — Joan Deix, Josep Pons, Eduard

Llovet — 1 4. 48 m. 8 s.

 
Equip guanyador del primer premi,

baixant la carena de Can Pobla Clixé J. Alavedra

3.er Equip — N.2. 1 — Ateneu del Ateneu Popular Enciclopédic de
Barcelona — Emili Estradé, Eladi Vidal,

Manel Monguió — Í A. ò8 m. 43 s.

4.tt Equip — N.2 24 — Veloz, també de l'A. C. de la Casa de Fa-
milia Sebastià Mariné, Elías García,

Eusebi Fortuny — 1 h. 99 m. 81 s.
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5.at Equip — N.2 12 — Singld del Centre Excursionista de Terrassa : ds

— Marc Sagués, Lluis Gonfaus, Hipolit
Vinyas — Í h. 97 m. 80 s. gas

6.4 Equip — N.2: 8 — Escola 2.on dels Boy-Scouts—Joaquim Gi-

meno, Guillem García, Francesc Martinez

1 h. 68 m. 16 s.

74€ Equip — N.20 20 — Moncau del Centre Excursionista de Te-

rrassa — Francisco Badiella, Joan Mach,

Valentí Camprubí — 2 A. 15 m. 15 s.

8.té Equip — N.P 23 — Drac del Club de Natació — 2 h. /6 m. 88 s.

9.vé Equip — N.: 10 — Catalunya de la Agrupació Excursionista de

Catalunya — 2 A. 20 m. 18 s.

10. Equip — N.P 17 — Escola l.er dels Boys-Scouts — 2 A. 22 m.

20 s.

11. Equip — N.: 16 — Sempre Avant dels Boy-Scouts — 2 A.

22 m. 91.

12. Equip — N.2 8 — Vallesenc del Centre Republicà Federal de

Sabadell — 2 4. 23 m. 14.
13. Equip — N.' 15 — Daufí del Club de Natació — 2 4. 25 m.

89 S.

14. Equip — N.: 11 —- Esperanto de l'Exstursa Falo de Sabadell

2 h. 83 m. 28 s.

15.Equip -- N.: 18 — La Granota del Centre Excursionista de ,

Catalunya — 2 h. 36 m. II s.

16. Equip — N.2 6 — Puigmal també del C. E. de C. — 2 A.

4l m. 59.

17. Equip — N.2 9 — Tibidabo de la Agrupació Excursionista de

. Catalunya — 2 A. 44 m. 21 s.

18. Equip — N.2 14 — Amo de l'Exsiursa Falo de Sabadell —

s 2 h. 46 m. 22 s.

19. Equip — N.: 19 — Noturamanto també de l'E. F. de Saba-

dell — 2 h. ó1m. 96s.

Els equips no classificats no arribaren a la meta per contratemps

a n'alguns dels corredors, sabent qu'alguns havien guanyat força

: ventatja, com el del nostre "Terrassa Foot Ball Club" quihauría as-

solit un dels premis generals.
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Com se veu, tant pel nombre de corredors que prengueren part

en el palenque, com pel poc temps invertit en el trajecte, que de-

passà molt de lo que s'havía presumit, constituint una velocitat

grossa la mínima obtinguda, resultà molt remarcable l'éxit de la

carrera.

Sigué molt aplaudit l'Equip n.. 6, que formaven tres alemanys,

per la manera de recorre el trajecte, doncs ho feu a marxa a pas

acelerat, sense corre, fent sols el saltiró al baixar les pendents pro-

nunciades. Aixó portà a debat, fins entre'ls profans si en lloc de po-

guerse corre lliurement, s'havía d'admetre sols el pas de marxa en

aquesta mena de sport pedestre, o pedestrisme de resistencia per alta

montanya. S'alega en contra, l'impossibilitat de distingir el corre del

pas gimnàstic, i d'excluir aquest. Pro nosaltres creiém que, per poc

que fos possible dur-ho a la pràctica, el palenque hauría de ser a

marxa: ho trovém de resultats mes profitosos per a la cultura física

i mes de conformitat amb l'excursionisme.

 

  
 

R 3 Clixé del Gentre Excur-
Equip guanyador del segón premi, a Cavall Bernat sionista. de: Oatalunya:
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Al caure la tarda, entraren en formació els exploradors o boy-

scouts precedits de la Brigada de la Creu Roja de Terrassa, que

prestà molt oportú servei a lo llarg del camí, siguent aquells rebuts

pel Sr. Alcalde i Comissió de Regidors en la Sala Consistorial, jun-

tament amb les Comissions dels Centres Excursionistes qu'havien rea-

litzat l'acte esportiu, celebrant-se una petita sessió en la que parlaren

el nostre President, el de la Secció de Sports de Montanya del Cen-
tre Excursionista de Catalunya, els senyors Alcalde y quefe dels

Boys, el Comandant d'Enginyers D. Mario Gimenez.

DOCUMENTS INÈDITS
RECULLITS PER L'HISTORIARE EN JOSEP VENTALLÓ I VINTRÓ

PRIVILEGI CONCEDIT A LA VILA DE TERRASSA

15629 de Mars—Barcelona.—Hoc est exemplum bene fideliter

Barchinona et quidam publico et autentico Privilegio in pergameno

exarato cujus tenor talis est:

Nos Philipus Dei Gratia Rex Castella, Aragonis, Comes Barchi-

none, Roselionis, et Ceritaniee etc. Nos García de Toledo Sacra Cató- ,

lica et Regia Magestatis Conciliaris locum tinentes et Capitaneus

generalis in Principatu Gotalanie, et comitatibus Roselionis et Ceri-

taniee, pro parte hominibus Vila et termini de Terrassa videlicet parro-

quiarum Sancti Petri, Sancti Juliani, Sancti Quirici, Sancti Vicenti

de Junqueras, Sancte Marie de Taudell, Sancti Micaelis et Sancti

Martini qui simul faciunt una Universitate ad fugiendas dissensones

ac confusiones inter ipsos ad bonum regimen et administrationes de

Universitatis qui nobis humiliter suplicatur quarum licentia sive fa-

cultate se dividendi, ac separandi eis concedere pro ut in Capitulis

infra scriptis continetur dicta que capitula acceptare, laudare, aproba-

re, retificare ac etiam de novo concedere et elargire de regia benig-

nitate digneremur quorum capitulorum honoris sequentibus sub ver-

bis.
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llim. Senyor: Los homens de la Vila y terme de Terrassa, ço

es, de las Parrochias de St. Pere, St. Julià, St. Quirse, St. Vicents

de Junqueras, Sta. María de Taudell, St. Miquel y St. Martí los

quals tots junts fan una mateixa Universitat, per apartarse de disen-

sions y confusions entre ells, suplican a V. S. I. sía servit donarlos

llicencia ques puguen dividir y separar del modo devall escrit:

Primerament que tots los censals y altres carrechs que vuy en

dia fà dita Universitat, sien dividits en dues iguals parts y la una

vinga en càrrech de la Vila y la altra en càrrech de las Parrochias de

St. Pere y altres y que lo que restarà axis en diners com en blats,

pagats tots los deutes y carrechs, també sia dividit igualment y si

acàs res hi faltava que. sia pagat també per iguals parts. —Plau a

S. llima. Senyoría sens perjudici dels acreedors.

Item que de así avant quiscun de les parts de per si tingan sas

imposicions, taverna, fleca, carnicería y altres emoluments y que los

homens del terme pugan tenir carnicería a St. Pere y mes avant hont

los parega y axí mateix de las tavernas y hostals.—Pl/au a Sa

llma. Senyoria segons série y tenor dels Privilegis Reals concedits

be posehits. i

Item que lo territori de dita Vila per sas imposicions y altrament

per cosas tocants a la Administració de la Universitat de dita Vila

sia, a llevant ab lo torrent de Sant Pere, vulgarment dit de la Vall

de Paradís, discorrent de la Fontde Paradís fins a la Riera gran de

la Vila de Terrassa, a mitx-jorn afronta ab dita Riera, y part ab la

Riera que discorra del Torrent denBatlle fins a la Pedra Blanca, a

ponent ab dit Torrent del Batlle, a tramontana ab dita Pedra Blanca,

ab los honors den Boada y part ab Vinyals. y part ab en Pou y part

ab lo marge Grós prop de la casa den Pou, discorrent dret a la Font

den Paradís. —Plau a Sa llma. Senyoria.

Item que la Montanya que per Mossen Jaume Aymerich fou es-

tablida a dita Universitat, sia y reste ab la Universitat de la Vila, la

qual de vuy avant aja de pagar tots los càrrecs y censos de aquella.

—Plau a Sa llma. Senyoria servada la forma del establiment y pac-
tes en ella posats.

Item que las pasturas axís per lo bestiar dels carnicers, com de les

altres sien comunes, axí com fins avuy ses practicat salvadas les Or-
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dinacions y Bases que vuy en día sobre valls y altres danys se prac-

tican.—Plau a Sa llima. Senyoría servada la forma del stabliment y

pactes en ell posats.

Item que los homens de la Vila sien franchs de tots drets e impo-

sicions per la part a ells tocants de qualsevol cosas ques compraràn

o vendràn en tot lo terme de Terrassa, y així mateix sien franchs los

homens de fora en la vila y son territori. —Plau a Sa llma. Senyoria

sens perjudici dels acrehadors.

Item que los de la Vila no pugan imposar ninguntall, vinté,

redelme, ni altre carrech sobre terras o altres bens dels homens de

fora, ni los homens de fora ab los de la Vila. —Plau a Sa lIma. Se-

nyoria,

Item que encar que per part del Senyor Rey se demanaran sol-

dats o altres qualsevols adjutoris e carrechs, ques partescan entre

ditas Universitats per iguals parts. —Plau a Sa llma. Senyoria sal-

vada la Autoritat Real.

Item que la Vila ultra del Sindic o Conseller, que vuy en día

tenen puga extraurer dos altres de duas altras bosas les quals se fasan

novament per dit efecte y ultra dels quatre jurats o persones de

Consell ne pugan extraurer altres quatre, y que si menester serà per

dit efecte sen pugan fer los de fora.—Plau a Sa Senyoria llima. du-

rant lo benefici de Sa Magestad.

Item que la Universitat forana puga teuir son Clavari y que per

dit efecte fer bosa nova y que quiscuna Universitat tinga son Mos-

tasaf.—Plau a Sa llma. Senyoria.

Item que las cosas del Batlle y exercici de la Justicia y las cosas

de la Iglesia resten de la manera mateixa que vuy se troban. —Plau

a Sa Senyoria llima.

Item que sie en facultat de ditas Universitats tot hora quels apa-

reixerà por lo avenir poderse tornar a unir y a ajustar del mateix

modo y forma vuy estàn.—Plaz a Sa llma. Senyoria.

Item que la Universitat no sia obligada la una per altra per los

deutes y mals que de vuy avant faràn. —Plau a Sa Senyoría llma.

Item que de quatre en quatre anys los Sindichs y Concellers de

dites Universitats puguen regoneixer las bosas dels ensiculats y en  
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llochs dels morts pugan ensicular altres persones aptes y suficients.
—Plau a Sa Senyoria llma.

Item que per los presents Capítols y privilegi que sobre aquells

se concedirà no sia fet ningún perjudici als Privilegis vuy compe-
tents a ditas Universitats. —Plau a Sallma. Senyoria segons en po-
sesió de dits Privilegis. RR

ee o NOTES BIBLIOGRÀFIQUES
a DE v I LL ú

ASSAIG DE GEOGENIA BE TERRASSA I SOS CONTORNS,per en

— J. E.—Forma un opuscul de 37 planes, editat a Terrassa.

Son prou conegudes, entre'ls companys del Centre, la entusiasta

afició amb que'l nostre apreciat-censoci D. Jacinto Elías s'ha dedicat

aquests derrers anys a la Geología, la incansable activitat amb que

continuament practica observacions per aqueixos voltants i l'ansia

amb que's desviu per a buscar,i donarse laexplicació: de la causa de

tots els. detalls què presenta el terrer.

El resultat de totes aquestes observacions i de les apreciacions

quíamb tant entusiasme li sugereixen les condensa,el Sr. Elías en
l'Assaig de Geogenia local, eh el que hi ve a refundir El diferents
treballets qu'havía anteriorment publicat.

Es molta llàstima que al amor qu'ha pres pels estudis d'investiga-

ció geológica no hi pugui posar a contribució una bona base de co-

neixements d'eixa cienciai de ses auxiliars o una juvèntut per a po-

guershi en elles sadollar degudament: dones" amb el carinyo que

tracta questions de. Geogenia, qu'algunes d'elles podem.dir que son

d'Alta Gèología, podría aixís obtenir molt bonsfruits: vs

Are, se resenten Jes conclusions à que arriva, principalment, de 3

donar excessiva trascendencia a les energies internes del planetà, de

no apreciar el valor quimic dels components geognóstics, de noes-

timar la gran quantia de l'acció destructora de, les energies externes

i de pendre per real la inclinació aparent dels estrats..— "

No obstant, .es 'molt de lloar la labor del nostre company, del

sens dubte anirà perteccionant: i ho lograrà àmb mes,facilitat si re-

baixa la volada.
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El día 29 del mateix va ferse una important excursió a Vich per

a visitar el famós Museu Episcopal i els seus monuments arqueoló-
gics.

Amb forsa exit va efectuarse una excursió a Camprodón, Llanés,

Vilallonga, Set Cases, Ull de Ter, Pi, Sahorra, Valls del Canigó,

Vernet les Bains i Perpinyà, els dies 14, 15, 16 i 17 d'Agost.

El día 14 de Setembre va tenir efecte una interessant excursió a

Canet de Mar al objecte de visitar el Castell de Santa Florentina.

Els díes 1 i 2 de Novembre va ferse una boniquísima excursió al

Montseny, Sant Andreu de la Castanya, Matagalls, Sant Segimon,
Viladrau i Balenyà.

El dies 7 i 8 Desembre s'anà a Castellet de Dalt, Sant Sebastià

de Montmajor, Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del Fay, Bigues,

Caldes i Senmenat i el día 14 del mateix mes se feu una excursió a
Castellvell i Castellgalí.

A mes s'han electuades moltes excursions que no han tingut

caràcteroficial, pro que varies d'elles han estat ben concorregudes,

í algunes de resultats científics i arqueológics de forsa interés.
x

8

La J. D. envià la seva adhesió als acorts que prenguè la Junta

per la defensa del Santuari de Nuria, per procurar d'evitar la cons-

trucció d'un pantano en aquella vall.

Estigué representada a la reunió de delegats de entitats excursio-

nistes, celebrada a Manresa amb motiu de tractar de la organització
del 3.et Congrés Excursionista Català.

També va tenir representació en els actes celebrats en homenatje
al gran actor català En Iscle Soler.

Per a cooperar a l'embelliment de la portada romànica de la

Iglesia de Mura, s'obrí una sotscripció entre els socis que encapsalà
el Centre. 3

Per la Comissió organitzadora del Congrés d'Art Cristià a Cata-

lunya va ser designada aquesta entitat per a tenir la seva delegació

a Terrassa, contribuint an aquesta manifestació amb tot lo que va

ser possible recullir i essent bastant crescut el nombre de asociats

que varen sotscriurers com a socis del Congrés.

En fecha 24 d'Octubre s'envià adhesió a la magna Assamblea de  
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Diputats i Senadors Catalans, cel'lebrada a Barcelona, amb motiu de

sol'licitar la aprovació del projecte de llei de Mancomunitats.

Amb motiu de tractar de la reorganització de la Secció de Foto-

grafia se celebrà el dia 28 de Juliol nova Junta General extraordina-

ria, baix la Presidencia del Sr. Blanxart.

Se prengueren els segúents acorts: l.€" Aumentar amb 0:50 pes-

setes la quota mensual dels socis que perteneixin an aquesta Secció,

per atendrer als gastos que una nova organització requereixi. 2.on En

el cas de que després dels trevalls preparatoris no s'inscriguin per

formar part de la Secció, quinze o mes socis, deixar nul l'anterior

acort.

El día 26 de Setembre tingué lloc la Junta General Ordinaria per

procedir a la elecció dels indivíduus que han de desempenyarcà-

rrecs de Junta Directiva i Juntes de Seccions, quedant constituides

per el curs 1913-14 en la segúent forma:

Junta Directiva

President, Daniel Blanxart, Vis-president, Domingo Palet i Bar-

ba: Tresorer, Antón Matheu, Arxiver, Lluis Castaner, Secretari 1.9",

Jacinto Elias: Secretari 2.01, Francesc Capella.

Secció de Excursions de Montanya

President, Baltasar Pineda, Vocals, Josep Alavedra, Frederic

Segués i Francesc Badiella, Secretari, Jaume Rocabert.

Secció de Instrucció

President, Francisco Pi de la Serra, Vocals, Alexandre Galí,

Agustí Badía i Pau Gorina, Secretari, Joan Duch.

Secció de Fotografía

President, Antón Jover, Vocals, Salvador Utset, Gabriel Carre-

ras i Joan Torredemer, Secretari, Joan Armengol.
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Després d'aprovar l'estat de comptes del curs 1912-13 presentat

pel Tresorer Sr. Matheu, la Presidencia explicà la proposició de la

D. i la J. de S. de I., consistent en aumentar de 0:10 pessetes la

quota mensual dels socis i repartir a tots ells la publicació trimestral

ARXIU D'ESTUDIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA, sense altre quota

extraordinaria. Aquesta proposició va ser unànimament aprovada.

La Secció de Instrucció ha vingut fent diferents trevalls per a

portar a terme les tant ansiades excavacions a Sant Pere, pro fins are

no ha estat possible salvar tots els inconvenients que en aquestes

questions se presenten i que mo obstant son en vies de probable
solució .

da

Aixís queda dit tot lo qu'hem proposava, i tanco aquestes quar-

tilles,fent vots perque dintre un any i en igual acte al d'avui, pu-
guém, presentar un enfilall d'actes realitzats mes nutrit quíel d'en-

guany i que demostri creixement d'entussiasme per l'enlairat ideal

, dé l'excursionisme de nostra terra.—HE DIT.

F. CAPELLA AUTONELL

CRÓNICA

EXCURSIÓ A CASTELLBISBAL, PAPIOL I ESCLETXES DE PAPIOL.—El día 15 de
Novembre va efectuarse una bonica excursió a Castellbisbal, Papiol i Escletxes de
Papiol en la qu'es feren interessants observacions de geologia, baix la direcció de
D. Jascinte Elías.

En un dels vinents nombres publicarém una resenya detallada d'aquesta ex-
cursió.

EXCURSIÓ A RELLINÀS.—El día 22 de Novembre va portarse a cap una conco-
rreguda excursió a Rellinàs al objecte de fer un recull fotografic del poble i
contorns.

EXCURSIÓ A MARTORELL, REBATO, ESPARRAGUERA I OLESA.—Va ferse aquesta
bella excursió el día 6 de Desembre vegentse molt concorreguda.

EXCURSIÓ A MURA.—Els dies 26 i 27 de Desembre un crescut nombre de socis,
varis d'ells de la Secció de Fotografía, varen efectuar una interessant excursió a
Mura, visitant aquest pintoresc poble i els seus voltants.

Haestat exposada en el Centre una bellísima i extensa col'lecció de fotografíes
obtingudes an aquesta excursió.
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