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Salut excursionistesf 

La paraula més bona, la que mellor escau als nostres .anhels és 
aquesta: salut! A tots salut, germans excucsionistes, als d'aquí i als 
de fora d'aquí, a tots els catalans i a tots els que no en son, a tots sa
lut. Un mateix amor ens aplega i una mateixa mare ens ha infantat: 
la terra, la dolça, la jocunda, la forta, la magnífica terra. 

Heu's aquí, doncs, una altra salutació nostra que adressem enfer
vorits, l'amor filial ens ho demana, la fè en nostres destins axí ho vol. 
T erra nostra, Pàtria nostra : salut també! Sang teva som, de tes en
tranyes hem nascut i la delida de tos pits ens ha criat. Fills de la terra 
som i catalans abans que tot i d intre Catalunya de primer som terra
rrassencs, després encara terrassencs i per fí no volèm ser més que 
terrassencs. 

Aquest nostre exclussivisme tan aferrissat, i, perquè no dir-ho, 
quelcom antipàtic, precisament ha d'explicar tota la futura actuació 
d'aquest Centre i un cop ella explicada segurament que aquell exclu
ssivisme esdevindrà als ulls de tothom fortament fecund i generosís
sim. 

Tornat altra volta aquest Centre Excursionista a la palestra públi
ca de la qual estona ha n'estava allunyat d'ençà que deixà d'apareixe 
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el seu orgue de relació, el benemèrit Arxiu d'Estudis, cal que ara no
vament donèm a coneixer els viaranys de la ruta que anem tot seguit 
a enfilar. 

Aquesta ruta, be o malament, ja la tenim dita més amunt, tor
nem-hi, peró, perqué per paraules més o menys no ens hem de perdre 
pas. 

L'amor a la terra, en primer lloc, ha d'encendre i fer flamejar els 
nostres entussiasmes. Sia com se vulga aquesta amor; perqué la pri
mera necessitat, la mes gran fretura que tots devèm sentir és aqu~sta 
i cap més: estimar, adorar, venerar la mare eterna nostra de Ja qual 
hem sortit i a la qual tornarém. 

Aquest abrandament sentimental, com bons catalans, devem par
ticularitzar-lo d'una manera exquisida i perfecta al clos de nostra pa
tria tan bella i pimpanta, tan plena de llum, tan amarada de dolçor, 
tan sadolla de fortitut. 

Però la particulari tat de nostres sentiments devem i volem apli
car-la encara més i més intensament an aquest bocí de món on hí hem 
nascut, on hi vivim i on restarem si tenim la sort de morir-hi. I aques
ta particularitat sentimental si que ha d'ésser i serà sense límits pos~ 
sibles, perquè a Terrassa l'actuació d'aquest Cer¡tre Excursionista ha 
de tenir un caient eminentment social, de depuració de gust, de met
gia saludable de les multituds atraient el jovent cap a nosaltres i en
fervorint-lo amb el tast i amb el sabeig de les delícies del camp, de la 
muntRnya, de la plana, de la pau dels camins, de les belleses dels 
nostres monuments, de l'empremta de nostra història, ..... mentre sia 
fugir de la brutícia, de la llorderia, de la iniqu itat, de les misèries hu
manes. 

Quin serà el nostre programa? El nostre programa seran les nos
tres obres. Elles a poc a poc aniran venint i si alguna esmena necessi
ten, la mateixa realitat ens la mostrarà. 

No tenim enemics ni en volem tenir tampoc; tots hi caben entre 
nosaltres, tots els homes ens són germans. Però nostra germanor té 
un límit de coincidència: l'amor a la terra, la santa efusió per aquesta 
mare que a tots ens ha infantat. 

Germans excursionistes, joves i vells, homes i dones: volem aca
bar com hem començat. 

Salut a tots l 

LA REDACCIÓ. 
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EXCURSIONISME 

EXCURSIÓ AL MONTSENY 

DIES 7, 8 l 9 DE JUNY 

Una de les excursions darrerament celebrades que hem assolit ma
jor èxit, és la que es portà a cap les passades festes de Pasqua a 
l'atraient i gemada serra del Montseny. 

A dos quarts de dues érem tots dalt del tren que havia de dur
nos a Moncada. Allí poguerem saludar als companys i companyes que 
amb tot i el feble que es diu que és el seu sexe, volgueren demostrar
nos que quan volen saben ésser tan valentes o més que moltes perso
nes del sexe fort. Ens acompanyaven també dos consocis que realitza
ven una excursió a Camprodón i Ull de Ter. Tan ells com nosaltres 
ens sentiem disposats a menjar-nos moltes muntanyes. Els deixarem 
a Moncada. 

Prop de les cinc arrivarem a l'estació de Gualba després d'haver 
atravessat pobles i vilatges de la ben conreuada plana del Vallès. 

Allí uns carruatges ens -esperaven per a portar-nos, passant per 
prop de boniques arbredes, boscos i prats gemats i luxosos xalets, al 
joliu poblet de Gualba. 

Aquí cal estar ben preparat per a vencer la dreta pujada que pas
sant per una frondosa i frescal fondalada, ens deixa contemplar la re
morejant i llarga cascada o salt de Gualba que s'estimba de gran alça
ria aixecant boires d'esquitxos que són font de vida d'una vegetació 
impenetrable apinyada al seu entorn. 

Dessota nostre, com un remadet d'anyells blancs al costat del seu 
pastor i al mig d'una verda prada, ovirem el poble de Gualba amb el 
seu campanar i v:oltat de verdors. Anem enfilant-nos i no deixem de 
sentir ni un moment el remoreig de l'aigua. Arrivem al Polvorí. Al bell 
dessota, mig amagat per la verdor, es descobreix el frèstec i llegenda
ri Gorc Negre. Alguns de nosaltres hi baixem, no sens rebrer per càs
tig alguna contusió. Al arrivar-hi quedém estorats: sembla que Ja te
rra s'ens ha d'empassar; la riera que porta una marxa de llamp, s'en
fonça entre dues roques caient a un gorc de gran fondaria tancat 
per alts i negres cingles, aixecant fredes boires de polsim d'aigua. 
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Marxém esgarrifats i apretant un xic el pas per a conseguir els 
demés travessém espesses faigedes seguint sempre la riera que no 
s'ha cansat encara de saltar i remorejar. Dintre d'una d 'aquestes fai
gedes atrapém als companys i al encendre's els primers estels arrivém 
a l'Ermita de Santa Fe on ja'ns tenien preparat el sopar. 

L'endemà de bon matí (no tan com calía) sortíem de Santa Fe 
amb molta lleugeresa a les cames i pes a l'esquena. Travessém la 
riera i un formosissim bosc de faigs arrivant al plà de l'Espinal. 

D' una col·lecció de camín.s que aquí es creuen n'escullím el que 
per certa pujada i ombrejat pels faigs ens porta a la copiosa i enlaira
da font del Brrançó. Després de probar la freda aigua, no resignant·se 
cap de nosaltres a esperar sense moure's d'aquí que'ls altres tornin de 
les Agudes, empreném tots la forta pujada que després de deixar als 
últims i mes corpulents faigs ens enfila a l'encatifat collet de les Agu
des, des d 'on per sobre de grossos codols conquerím el cim mes en
lairat del Montseny a 1. 7 40 metres sobre el mar, el qual no ovi
rém per estar covert per altre mar de bromes que s'exten fins els 
peus de la nostra serralada covrint tot el baix Tordera. Quin bell es
pectacle! Per tot descubrím mon.tanyes i boscos, serres i valls. El Ma
tagalls s'ens presenta majestuós amb le s seves terteres; Sant Marsal 
al nostre bell dessota; la vall del Montseny insondejable; el Pirineu, 
com l' avi de la Pàtria, amb sa testa blanca; el plà de la Calma gran
diós i trist com dona a entendre el seu nom, i mig disfumades les nos
tres mon.tanyes: l'una dessobre l'altre, Sant Llorenç i Montserrat, 
apart que la darrera sigui corona de la primera. 

Plens d'optimisme, del optimisme de les altures, ens dirigim tot 
carenejant al turó de l 'Home. Are el vent bufa amb força. Des del cim 
pot contemplar-se majestuós el breçol del Tordera. 

Tornant a la font del Briançó, emprenguerem després el camí de 
Arbúcies. 

No cal dir com la devallada per un bosc de rabaçuts castanyers, 
semblant a un exèrcit de titans que romangués encantat de moltes 
centuries, i que amb les seves brancades ens ampara dels fogosos 
raigs del sol, amorosida pels sentimentals cants d'un dels companys, 
fou extremadament poètica. I com la sobtada aparició de la riallera 
vila d'Arbúcies i el pas pels seus carrers de típic aspecte amb grossos 
estreps i gòtics finestrnls i la rodona porxada de la plassa ens donà una 
agradable sorpresa. 

A la fonda Torres dinàrem i estiguerem, per cert, molt ben servits. 
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Una tartana llargaruda vingué de Viladrau a buscar-nos i ens feu 
passar amb paciencia el llarg trajecte d'Arbúcies a l'esmentada vila, 
de 21 quilqmetres, i mes de 700 metres de desnivell. Llevat del de
fecte de inacabable de que pateix, es aquest trajecte com tots els del 
Montseny extraordinariament bell. 

A Viladrau s'hi hostatjaven aquella nit els concurrents a la carre
ra d'autos «Volta a Catalunya». A la fonda Rita on teniem comprome
sos sopar i habitacions i que ostenta una placa en la que es diu que 
aquesta fonda està adscrita al Centre Excursionista de Catalunya, 
forem atesos amb gran deficiencia i potser amb desconsideració. 

L'endemà, de bon matí, sortirem cap a Sant Segimon. De com és 
bonic Viladrau de bon matí voltat de verdes montanyes i regat per 
caudaloses rieres ja no cal que'n parli. Al sortir del poble travessèm 
la riera Major per entre pollancres; passèm pel costat de la gran ma
sia la Sala i per la vall de Sant Segimon, per quin fons remoreja la 
riera del mateix nom i que està coverta de ferms boscos, nombrosos 
fonts i rierols, anèm guanyant nivell passant pel Santuari de l'Arola i 
travessant un bosc de castanyers de dimensions colossals i formes 
fantàstiques, admirèm tot seguit la cascada de l'Oratori i arrivèm al 
cap de pocs monients i després de forta pujada al Santu.ari de Sant 
Segimon, bastant gran, però sense rès digne d'esment llevat d'un es
cut d'armes que hi ha sobre el portal. Sols es troba overt al estiu. 

La riera de Sant Segimón que trobém al cap de poca estona, ens 
ofereix un lloc encisador per a reposar i fer callar la gana. Es un reco
net ombrejat per grossos faigs a mes de 1300 metres d'alçada, on l'ai
gua clara i abundosa que ve del mateix peu del turó de Matagalls, 
va saltant per entre les roques cantant la seva invariable cançó. 

Amb poca estona de caminar per aquelles pelades carenes i veient 
la Creu de Matagalls poc lluny de nosaltres, arrivém a la gran i rò
nega masía de Sant Andreu de la Castanya, on te establert el Centre 
Excursionista de Catalunya un confortable refugi de montanya. 

Al cap d'uns moments som a la copiosa font de la Castanya que 
dona IIGc al naixement de la riera del mateix nom, i amb unes altres 
quantes passes al históric coll Formic, el mes important del Montseny 
llevat del de Sant Marçal. on hi ha plantada una creu de ciment i ferro 
commemorativa dels 49 lliberals que foren allí fusellats. 

El camí que va carenejant pel mig del pla de Bassau ens dona 
una impresió de lo que és el trist i grandiós pla de Ja Calma que tenim 
allà mateix a continuació d'aquest i d'igual estructura. L'esglesia de 
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la Mora s'ens presenta sobtadament al extrèm d'un contrafort d'aquest 
plà. No havent-hi ombra a la font d'aquí prop, ens dirigim al fons de 
la vall, travessant erms, boscos d'alzines i de castanyers tot molt 
rapidament mercés a la gnm baixada que seguim. 

Aixís es que amb poca estona trovèm la caudalosa riera Picamena 
que com la de Sant Segimon, ens ofereix un lloc deliciós, amb la úni
ca diferència ·de ésser molt mes avall i de passar molta mes aigua. 

D'aquí no'ns en hauriem mogut amb tota la tarda, pero la nece
ssitat ineludible d'agafar el tren ens obliga a la fí a empendre un pin
toresc camí que seguint sempre ran de riera fa cap a Aiguafreda, on 
prenguerem el tren, que patint molta calor, ens portà a les nostres llars. 

No cal dir com s'inicíaren animades converses explicant les emo~ 
cions rebudes, i com el sol ens havía enrogit a tots l'esguard, pero 
d'una manera especial a les gentils damisel·les que'ns acompanyaven 
i a qui adreço des d'aquí el meu tribut d'admiració. 

P. 

CRÓNICA 

ExcuRSIONs.-EI dia 25 de Maig es portà a cap l'anunciada excur
sió a la serra de can Guilera, can Roig, Sant Mus i treballs de la vía 
eléctrica, els quals avencen ràpidament, anant-se a !'ensems a les 
Planes i Vallvidrera. 

El dia 15 de Juny es portà a cap una excursió a la Porqueriça per 
a continuar les excavacions i estudis dels enterraments allí descoverts 
darrerament i dels que parlarém amb més extensió més endavant. 

Ultra les excursións anunciades en programa, s'organitzen molt 
so vint excursions de caracter particular a les que poden concorrer pe
rò tots els socis, a quin objecte es suficient que assisteixin a les reu
nions que cada divendres tenen lloc en el nostre local i que es veuen 
molt concorregudes. 

En moltes d'aquestes reunions la Secció de Fotografia projecta 
col·leccions de clixés de les darreres excursions celebrades o de les 
que ha vingut portant a cap el nostre Centre des de la seva fundació. 
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Son molts els que tenen projectat concorrer a l'excursió al Pirineu 
que pels dies 24 al 27 d'aquest mes està anunciada. 

Podém assegurar que tal com pensém realitzar-la podrà conco
rrer-hi tothom sense por a forts cansaments 

DEs DE SmssA.-De nostre carissím amic l'expresident d'aquest 
Centre Excursionista En Eduart Giralt que actualment es trova a Suï
ssa hem rebut una bellíssíma col·lecció de fotografies de la montanya 
del Oberland Bernés i una carinyosa salutació a tots els companys del 
Centre acompanyada, d'una lleugera impresió descriptiva de la alta 
montanya del Oberland que forman part de Ja gran cadena dels Alps 
Bernesos, i d'unes lletres estimulants per a que tant bon punt entri el 
mon en vies de normalitat organitzém una excursió a Suïssa a la que 
des d'are promet acompanyar-nos. 

Corresponém efectuosament des d'aquestes planes al amic Giralt 
i de nou li signifiquém nostra mes pregona estima. 

CoNCURS FoTOGRAFIC.-L' Agrupació Científic Excursionista de 
Mataró a tingut overta del B al 15 de juny una exposició de fotogra
fíes a la que forem atentament invitats. Moltes mercès. 

CuRSA LLINAs-MATARó.-La cursa de muntanya que celebrà en
guany la Secció de S. de M. del C. Excursionista de Catalunya el dia 
25 de maig en el trajecte Llinas-Mataró (18.500 metres) es portà a 
bon terme amb un éxit extraordinari. 

L'organització perfecte de debó, amb el camí molt ben marcat, els 
controls al seu lloc i els jurats complets, la carrera es feu en un temps 
esplèndid i sense el mes petit incident desagradable. 

Prengueren part a la cursa onze equips d'excursionistes i tres de 
corredors, tinguent al ensemps la novetat de pendre-hi part una senyo
reta, Na Rosa Vila, que fou ovacionada per les persones que acudiren 
a presenciar la cursa. 

Els resultats foren els següents: 
Excursionistes: Català. Pons, Aparici de l' A. A. E., en 2 hores 

17', 2»; Gimeno, García, Mani de l'A. A. E., en 2-18' 14»; Guino
vart, Giberga, Cardona, de l'A. E. C., 2-20'54»; Ferran, Solé, Bosch, 
de la mateixa, 2-21 '15»; Avinent, Costé, Maymó, A. A. E., 2-23, 
11 », etc. 

Corredors: Font;mé, que guanya la copa Esports de Montanya, 
Coutié, Gañet, dél C. A. C. en 1-23'1 »; Meléndez, Alvesa, Vila. del 

.. 
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ma teix, 1-35'6:.>; i Esquerra, Versant, Jimenez, de l' A. C. E. de Ma .. 
taró, 2 h. 43·23». 

El dia 13 de juny tingué lloc al Centre Excursionista de Catalu
nya l'acte de repartiment de premis als guanyadors. 

Després d'una ben documentada memoria del secretari de la S. de 
E. de M. N'Eduart Rodó, es va procedir a la remesa de les medalles 
i objectes practics d'ús per als excursionistes que al anar-los a re
brer eran sorollornmet aplaudits. La senyoreta Rosa Vila, per a la qua 
la Secció d'Esports creà un premi especial, obtingué una nova i xar
dorosa ovació. 

Seguí un breu i interessant parlamant del president de la Secció i 
conegut company En Josep M. Có de Triola, durant el qual s'ocupà 
de l'importancia de l'Excursionisme com a educador social, estudiant, 
de passada l'influència gran que té com educador de la sensibilitat es
piritual. 

No cal dir que foren rebudes aquestes manifestacions amb verita
ble goig pel nombrós auditori. 

Una esplèndida col·lecció de diapositius extreta de l'extens arxiu 
del Centre, passa, per mitjà de la projecció lluminosa, per devant dels 
assistents, que escoltaren ben atents les explicacions donades per 
l'incansable excursionista senyor Perdigo. 

Una volta mes la nostra sincera i coral felicitació a la Secció 
d'Esports. 

ExcuRs1ó A TERRASSA.-EI dia 18 de Maig el Club Deportiu Júpi
ter feu una excursió a aquesta ciutat, visitant les nostres industries, 
monuments arqeològics, Escoles i cassinos, essent acompanyats per 
una representació del nostre Centre. 

CuRSA MoNTSENY.-Un gran èxit assolí també l'Agrupació Atlèti
ca Excursionista en l'organització de la Cursa del Montseny que cons
tituí una veritable prova de regularitat en la marxa per l'alta montanya 
i que tingué Iloc els dies 8 i 9 de Juny. 

L'itinerari seguit va ser de Cardedeu al Turó de l'Home, Santa Fe 
i Arbucies, el primer dia, i d'aquí a Sant Marçal, MatagaIIs, tot el Pla 
de la Calma, Cànoves i Cardedeu, el segon, fent en total una distàn
cia difícil d'apreciar exactament, però que no seria inferior a uns 110-
120 quilòmetres. 

El dit recorregut es feu per equips de 3 individus amb habillament 
complet d'excursionisme i motxila, amb un pes de 9 quilos el primer 
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dia, i 7 el segon. Malgrat tan dures condicions, tots els equips arriba
ren en perfecte estat, ço que prova l'encertada organització de la cur
sa i la gran tècnica excursionista desplegada pels concursants. 

Els resultats obtinguts pels primers equips classificats, foren els 
següents; 

Primer: Avinent, Garcia, Gimeno; 20 h. 9 ', 23". 
Segon; Català, Aparici , Maurí: 22 h 3', 40". 
Tercer; Cardona , Guinavart, Bosch; 24 h. 9', 6". 
Quart; Srta. Rosa Vila, Morales, Rodri. 
Quint; Santamaria, Vila, Aserla. 
Com a detall simpàtic figura el gran entussiasme i espléndida re

buda feta als concursants, i les festes que en honor seu es feren a Ar
bucies, i molt especialment a la senyoreta Rosa Vila, que va fer tot el 
recorregut en perfecta for ma, classificant-se en molt bon lloc, donant 
així un gran exemple de resistència i entussiasme per l'excursionisme 
a molts que practiquen aquest esport. 

V1snA DEL ArENEu OsRER DE M,nARò.--El dissabte dia 28 del mes 
passat a dos quarts de set arri varen els excursionistes de la secció 
Walkiria del Ateneu Obrer de Mataró que formaven un grup de una 
cinquantena, essent rebuts per una representació del nostre Centre. 

D' arrivada visitaren r Acondicionament i tot seguit el Teatre Prin
cipal i el Círcol Egarenc. El diumenge vageren l'Institut Industrial, Ja 
Casa de la Ciutat, les Esglésies de Sant Pere, l'Escola Industrial i la 
fàbrica dels Srs. Fontanals i C.ª, el matí; i a la tarda el Cassino del 
Comerç, l'Estatge del Centre Excursionista i el de r Associació Nacio
nalista, l'Església del Sant Esperit i J' Asil Busquets. 

Restaren fortament admirats de J'importància de nostra ciutat i 
molts agraíts de les atencions reb11des, pregant-nos donguessim mer
cès a tots els que havien contribuit a que la seva estada a nostra ciu
tat els fos agradable. 

PUBLICACIONS REBUDES 

Ultimament, en el nostre Centre, s'han rebut les següents publi
cacions: 

-Butlletí corresponent als mesos de gener i febrer de l'Institució 
Catalana d'Història Natural. 
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-Noticiari mensual del Ateneu Enciclopèdic Popular del mes de 
juny. 

-Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya corresponent al 
mes de febrer, interessant com tots els números d'aquesta important 
revista. 

-Fulla del Grup Excursionista de Sabadell del juliol i agost. 

- Fulla de l'Agrupació Excursionista Avant. 

-Butlletí del mes de maig del C. D. Júpiter. 

-Butlletí del C. E. Rodamón del mes de juny. 

-Butlletí del Grop Excursionista Catalunya corresponent al mes 
de juny. 

-Butlletí del mes de juny del Centre Excursionista Barcelonés. 

-Fulla del Centre Excursionista del Vallés, corresponent al mes 
de juny. 

Boletín de la Real Academia de Historia, del mateix mes. 

-Quint fascicle del volum segon de la Flora de Catalunya que 
publica l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest fascicle es l'últim del se
gon volum de la Flora que'ls nostres eminents consocis doctors En 
Joan Cadevall i N' Angel Sallent venen publicant. 

Les families incloses en aquest segon volum son 25, el nom de 
les quals posem a continuació, com pertanyents a les Calicillores pa
lipétales: 

Amigdalàcies, Aquifoliàcies, {ilicínies); Cactàcies (56); Celastrí
nies; Ceratofilàcies; Cesalpínies; Circeàcies; Crassulàcies (55); Cucur
bitacies; Ficoídies (57); Granatàcies, Grossulariàcies (Ribesiees) (58); 
Hippurídies, Litràcies; Lleguminoses (Papilionàcies); Onagrariàcies 
(Onoteràcies); Paroniquiàcies (54); Pomàcies; Portulacàcies, Ramnà
cies, Rosàcies; Saxifragàcies (59), Tamariscínies, Terebintàcies i Tra
pàcies. 

Van descrits 27 4 gèneres amb 1.126 espécies essent la última el 
Chrysosp/enium oppositifolium L., en 448 pàgines, i 22 d'lndex co
piós de gèneres i espècies, amb els noms vulgars catalans, castellans, 
francesos, italians, anglesos i alemanys. 



ANUNCI D¿EXCURSIONS 

PER A JULIOL I AOOST 

SUSTITUCIÓ DE LA FULLA V DB L f ANY IX 

DIA 13 DE JULIOL 

Excursió a Can Solà del Recó i Can Torras 

Sortida a les 5. Portar-se la minestra 

DIA 20 DE JULIOL 

Excursió a La Mata, Montcau i Font Freda 

Sortida i tornada amb carruatge fins a la Font de l'Olla. 

Pressupost 3 pessetes. Cal sortir aprovisionat. 

Inscripció, divendres dia 18, a dos quarts de deu del vespre. 

Caixer: Llorenç Margarit. Fotògraf: Miquel Llobet. 

DIES, DEL 24 AL 27 DE JULIOL 

EXCURSIÓ AL PIRINEU CATALA 
Camprodón, Ull de Ter, Nuria i Ribes. 

Dia 24. -Sortida de T erra s sa en el tren de dos quarts de 2 fins a Man
cada, de Mancada a Sant Joan de las Abadesas i de Sant 
Joan a Camprodón. 

Sopar i dormir a Camprodón. 

Dia 25.-De Camprodón, després d'admirar les belleses d'aquella 
contrada i esmorzar en una de les seves fresquívoles fonts, 
s'empendrà el camí cap a Ull de Ter, passant per L/anàs, Vi
Jlallonga i Set Cases en havent dinat a la Font del Sauc s' 
empendrà la forta pujada que porta a Ull de Ter. 

Sopar i dormir a Ull de Ter. 
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Dia 26.- Sortida de bon matí fent via al Coll de la Marrana i seguint 
la carena dels Estanys de Carençà per a fer cap a la formosa 
vall de Nuria i al Santuari del mateix nom. 
S'esmorzarà entre l'esmentat trajecte. 
Dinar al Santuari de Nuria. 
Per la tarda s'efectuarà una ascenció al pic de Puigmal, retor
nant al Santuari de Nuria on es passarà la nit. 

Dia 27.-De matinada s'empendrà la devallada cap a Ribes seguint el 
espléndit camí que voreijant la torrentera passa pel pintoresc 
poble de Cavalps. 
Després de dinar a Ribes ::.'anirà en carruatge fins a Ripoll 
per a pendrer el tren i arri var a Terrassa a dos quarts de 9. 

Inscripció: Divendres dia 18 a dos quarts de 10 del vespre. 

Pressupost: El cost aproximat, comprés tot menys els esmorzars, 
serà de 45 pessetes. 

Director: Evarist Rigol 
Fotògraf: Isidre Suana 
Caixer: Joan Armengol 

Observació: Es convenient que cap dels que prenguin part en 
aquesta excursió deixi de portar sac o motxila. 

DIA 3 D'AGOST 

Excursió a Can Montllor i Guanta 

ITINERARI: Camí vell de Castellar per Ribatallada, Castellar, Can 
Montllor i Guanta, visitant el salt i coves i la Cascada. Retorn 
amb carruatge des de Castellar. 

Pressupost 3 pessetes. Inscripció, divendres dia 1 d'Agost 
Sortida a dos quarts de cinc. 

Caixer: Joan Pineda. 

DIA 10 D'AGOST 

Portar-se provisions. 

Fotògraf: Josep Alavedra. 

Excursió familiar al Ubach, Torreta, Pou del Glaç i Font 
de la Portella. 

Sortida a dos quarts de cinc, aprovisionats. 

Grafies La lndústrja -Morral & C.• 
Passe;g, 7 i 9 TERRASSA 



l 
l 

&JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU\.IUUUUUUUUULa 
1C • C. 
1C CII 

~ USANT EL LLEIXIU AROMATIC ~ 
1C CII 

¡ LA CONFIANZA ¡ 
IC CII 
ID obtindreu immillorables resultats amb un maxim de netedat i blancor CII 
1C CD 
IC ca 
IE Fabricat per: MARIUS BARRERA ROGES CII 
ID IE Químic Industrial 

IJ Despatx a l'engrós: Sant Llorenç, 109 TERRASSA 
IC CII 

m¡¡yasYaaaauaaaaaaaaaaaaaauuauaaauuaaaaaaaaaaauiaaaaaaaaaaaaail 
l!~[X]~ll ·~!Xl~• 

CASA .. .. EL BARATO .. 
" ALAVEDRA .. 
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ESTORES, ALFOMBRES 

I PERSIANES 

Antoni Rovira 
CASA SIMÓN ·FUNDADA EN 1 71 o 

Font .. vella, 14 .. Teléfon 2349 

Articles per a esports 
de 1111 cas a 

A. .A1mundo i C.iª 
de Barcelona 

Foot-Bal/, Basse ball, Polo, Hockey, Golf, 
Croquet, Boxe, Criket, etz. - Motocicletes: 

Campión, Levis, New-Hudson, Swift 
Clcle~Cars: SWIFT-BABY 

Bicicletes: Vliries marques angleses 

Representant a Terrassa: 

SECUNDO CABA • font·vella, 1 3 
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Camises, Calsotets 
i Bruses a mida 

CAMISERIA 
G. V ACARISAS 

Font-vella, 4 i 6 -Teléf. 19-93 

V ee JOSE~ 
ILATOBA 

FOTÓúRAF 
'

Ex-operador de les principals cases d'Américe 

Sant Pere, 4' TERRASSA 
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LA CATALANA .. 
Carruatges de lloguer 
:: per a totes parts :: 

JOSEP MART! .. 
Successor de Miquel Torres 

COTXERIA: 
Sant Leopold, 66-Teléfon 189'1 

SUCURSAL: 
Hotel de España. TERRASSA 
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.. ELECTRICITAT 
. Maquinaria i Material Eléctric 
. Montatges en general: Utils maquinària 
lnstalacions de Llum i Calefacció 

Badiella & Polo 
Sant Pere, 53 
Teléfon, 1830 TERRASSA 
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i VÍDUA DE JOAN CASTELLÓ l 
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MONTSENY.--Cestanyers centenaris 

C/i.ré Roset 



MONTSENY.-- Faixed" del p la del Espina l 

Clixé Capella 
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.SUSCRIPCIÓ: TERRASSA, 6 pessetes any_als 
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