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PRIMER CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA

LO QUE, DEU FER TERRASSA
 

A iniciativa de la benemérita eSocietat d'atracció de Forastersx

tinguélloc en la ciutat condal durant els dies 19 al 22 del prop-passat

Juny el primer Congrés de Turisma de Catalunya prenent-hi part re-

presentacions de la Mancomunitat, Diputació, Ajuntament, Centre Ex-

cursionista de Catalunya, Associacions d'hotelers i balnearis i delega-

cions de totes les entitats excursionistes, de turisme i culturals de Ca-

talunya.
La sessió inauguraltingué lloc en l'històric Saló de Cent de la casa

comunal de Barcelona. El Congrés en ple va tributar un homenatge a
les entitats excursionistes de Catalunya per la magna obra que amb
tant de seny i costancia han vingutrealitzant, resseguint totes les con-

trades de nostra terra i donant a coneixer les seves belleses naturals i

artístiques, cosa que de faisó extraordinaria aploma el cami del tu-

risme.
Entre les conclusions aprovades per les diferents seccions. les que

a nostre entendrer mes directament ens afecten son:

elnstar la creació de Sindicats d'Iniciativa i que els subvencionin

Ajuntaments i Diputacións, establir reciprocitats entre els unsi els al-

tres, celebrar biennalment Congrés de Turisme, que en les cartes de
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les cases de comerç s'hi incloguin, materies de propaganda, com tam-

bé que en reparteixin els viatjans de comerça.

aDemanara les Diputacions i Ajuntaments catalans que apoin les

entititats culturals i econòmiques per a estudiar els problemes de po-

lícia urbana, educació cívica i higiene, instar la creació arreu, de cos-

sos de guardies urbansi rurals: la conservació de monuments urbans,

ordenació de serveis de carruatges i camàlics i reorganització de guar-

dies ciutadans:facilitar els bitllets de viatges i equipatges, pregar als

posseidors de coleccions artístiques quefacilitin la visita, recomanar la

conservació de festes tradicionals populars, gestionar de les Compa-

nyíes de Ferro-carrils a restablir els aventatges i trens quefacilitin les

excursions colectives i dels turistes2.

eOrganització d'excursions públiques colectives, edició de guies-

itineraris per a Catalunya, construcció de refugis de muntanya, facili-

tar als Exploradorsla rotulació de camins i carrials, creació d'un or-

ganisme organitzador d'excursions marítimes, interessar el restabli-

ment de Serveis Maritíms entre Catalunya i les seves illes de Mallorca

i que hi hagi viatges diurns, recomanar la conservació del patrimoni

artístic nacional i demanar un lloc a les Juntes de Conservació de Mo-

numents).

eAgrair a la Societat d'Atracció de Forasters de Barcelona els tre-

balls que fa per a l'edició d'una guía d'hotels de Catalunya, recoma-

nar als hotels l'adopció de la clau telegràfica acordada per l'Associa-

ció internacional d'Hotelers, creació d'un Patronat per a millorar els

allotjaments rurals, recomanar que hi hagi garatges en tots els hotels.

catalans i publicar les propietats de les aigues minerals de Catalunya2.

S'acordà també que el segón Congrés de Turisme es fes a la ciutat

de Tarragona.

 

Aquestes conclusións ens sugereix l'idea de dotar nostra ciutat

d'un organisme i d'elements que esta mancadai a la vegada ens esti-

mula en el camí que tenim emprès. pime

Nostre Centre Excursionista constantment ha fomentat les visites

colectives a nostra ciutat i a Sant Llorens del Munti te molt avençats

els treballs per a la formació d'una Guia completa de la muntanya de

Sant Llorens, però això es insuficient. Caldría que ambl'apoi de nostre

Ajuntament i amb la cooperació detotes les entitats locals se consti-

tuis un Sindicat de Iniciativas per a donar a coneixer nostre ciutat baix

tots els seus aspectes. Entre altres coses podría de momenteditar una

f
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Guía de Terrassa proveida de apunts històrics i d'informacions sobre

tots els aspectes de la vida de Terrassa i de profusió de fotografíes de
les Esglésies de Sant Pere, Escola Industrial, Centres fabrils i tot lo

mes interessant per al turisme. Establiment de servei d'informació per

a turistes i procurar de les cases industrials i comercials el repartiment
. de follets de propaganda. 3

de sa Sería demés convenient que el Centre Excursionista edités la
RO 3 Guia-itinerari de Sant Llorens del Munt i que s'activés la formació de

é " un extens Museu local. a

Res de lo apuntat es de dificil realització, precisa tant sols una
mica de bona voluntat.

G
E

EN

  

EXCURSIONISME

EXCURSIÓ A LA COLONIA GUELL I SANT BOIi
ZE

È4é Verament formosa fou l'excursió que amb tant d'assert inicià el

. nostre Centre Excursionista el diumenge dia 18 del passat a la Co-

lonia Gútell i Sant Boi.
Eren les 6 del matí, quan un estol de 34 excursionistes, empren-

guerem el viatge cap a Barcelona amb el fi de dirigir-nos a la Plassa

de Catalunya per poguer agafar un tramvia, que'ns portés fins a Riera-

Magoria.
Arrivats que forem a dit lloc, i també un xic amarats de calor, per-

que en feia de debò, pujarem al tren que havía de traslladar-nos a San-

ta Coloma de Cervelló, i en quin lloc baixarem, sens deixar d'admirar

abans, els molts i molt bonics paisatges, que per aquest indret es

troben.

Eren prop de les 10, quant després d'haver esmorzat en un dels

frondosos boscos que volten la Colonia Gúell, ens reuniremper a visi-

tar la Església del Sagrat Cor de Jesús, patró d'aquesta Colonia, i que

és una de les obres mes genials i sens dubte la primera amb origina-
litat del eminent arquitecte català En Antoni Gaudi.

Saludarem al Rnt. Mossen Gaspar Vilarrubias, rector de l'anome-

nada Colonia, que molt atent ens acompanyà a un pabelló anexe a la
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església, en poguerem admirar l'estudi maqueta i dibuixos de lo que

serà la Catedral de la Colonia Gúell, i que és de les coses mes interes-

sants pels arquitectes i Constructors.

Les dificultats que's presenten per arribar a un equilibri arquitec-

tònic quan les forces obran sobre un mateix plà, son resoltes per gra-

fostàtica, però amb l'estudi mentat el genial mestre Gaudí resolgué el

cas del equilibri de forces obrant en el espai. Ell va projectar en un

tablero i a tamany reduit la planta de l'esglèsia en projecte i invertint-

lo el colocà en el sostre penjant-hi una munió de cordills, lligats entre

ells, que actuan pertensió, de funiculs, equivalents an els pilans, arcs

i parets comprimits en la realitat, i penjant en aquets funiculs o cor-

dills uns petits saquets plens de perdigons i quina potencialitat de pés

és proporcional als pesos i cargues que han d'actuar en les parets o

parts compresores del temple projectat.

Àixis va anar equilibrant aquells conjunt estàtic de forces per re-

produir inversament, la idealitat somniada, quedant dit conjunt equi-

parat a un equilibri de forces a compressió i sols comparable amb el

repós de linies de les muntanyes.

Donarèm una idea de la potència d'aquet estudi, mencionant que

els cordills i saquets hi son a cents, que els perdigons pesen onze

arrobesi el cost total pujà unes vint mil pessetes.

Encantats del projecte visitarem lo que ara està edificat, que és la

cripta i porxos de la església en construcció.

Enel conjunti detalls de lo actualment desenrotllat, mes que la

originalitati revolució d'idees constructives, s'hi veu la potència crea-

dora d'un geni que amb les.seves coses noves i estranyes, pertorba

l'imaginació arquitectónica del visitant. Totes les parets, pilastres,

arcs i voltes obeixen a les linies estàtiquéa deldit estudi, i aixó dona

lloc a unesinclinacions i extravagàncies de forma que fins sembla que

l'estètica s'en ressenti.

Les parets estàn construides amb desperdicis d'obra recuita i de-

corades amb trencadissa de rajola vernissada,vidre i altres materials

de construcció desenrotllant uns dibuixos estranys i incomprensibles.

El sostre de la cripta, és sostingut per unes columnes de basalt, sense

desbastar i ajuntades amb gruixos de plom en les parts del capitell i

soculada. En ferros i fustes hi ha també que admirar, la seva origina-

litat. j

Acte seguit a aquestes visites, oírem missa, explicant el sermó,

amb aquella eloqiencia de paraula, que el caracteritza, el Rnt. P. Vall-

verdú, Sch. P., a qui tinguerem el gust de saludar.

 

  COLONIA GÚELL.--Detall de l'església del Sagrat Cor
i Clixé I. Llosas



 

 

 

 
 

sat unes hores agradables.
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El Rnt. Vilarrubia, juntament amb el Sr. Director de la fàbrica dels
: senyors de Gúell, i altres personalitats amb amabilitat exquisida ens

donaren a coneixer els diferents edificis de la Colonia, i entre quins
-poguerem admirar, varis xalets de molt bon gust, obra del notable, €ar-

quia En Joan Rubió.
4. També ens mostraren les institucións socials, com son la Coopera-

tiva, Escoles, Ateneu, Sales d'Espectacle, i tot lo que conté aquella

veritable petita ciutat. A

Per a visitar la fàbrica dels senyors de Gúell, es necessitarien a

o quatre hores, mes com nosaltres sols disposavem de tres quarts i
fou precís fer una lleugera visita de conjunt que si be no ens permeté

examinar res amb detenció emprò poguerem molt bé fer-nos càrrec de

la grandiositat d'aquell establiment industrial, de la seva perfecta or-

ganització i dels articles que produeix. Es de remarcar que a estil de
nostres industries la maquinàrià i edificis son, a mes de nets, curiosa-

ment conservats.

Al mitjdia, dinarem, amb l' dlegria natural que sent, el que ha pas-

En havent dinat reprenguerem el camí, i ens dirigirem a visitar el
Méiticomi de Sant Boi, altre objectiu de nostra excursió.

- Els espaiosos edificis d'aquesta benemèrita institucio i els seus

grans i ben cuidats jardins i llocs d'esbarjo reuneixen totes les condi-
cions que la higiene i la vida dels infeliços dements exigeix.

Actualment els malalts hi son en nombre de 960. :
Visitat que fou el manicomi ens dirigirem a l'estació de Sant Boi

del Llobregat,—que és a un quart lluny,—per pendrer el tren que ens

portà fins a Barcelona i d'allà a nostra estimada ciutat, vessants de

-Satisfacció i al ensems molt agraits als qui amb la seva noble i entus-

siasta prodigalitat, ens donaren a coneixer obres i institucions de re-

,conegut valorartístic i industrial les unesi filantrópic la darrera.

t —. BXCURSIÓAL PIRINEU CATALA

CAMPRODON, UnL ps TeR, NúRia 1 RisEs.Dies 24, 25, 261 27 pe JurioL

Es sapigut que aquest temps és el més a propòsit per a excursions

pirenenques. Calia, doncs, aprofitar-lo. ,

Xalet retugi d'Ull de Ter

Clixé J. Reig. I A  
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Lentament, un tren primitiu, ens portà, a través del Vallés, el Con-

gost, la plana de Vic i el Ripollès, a Sant Joan de les Abadeses, i

unes tartanes de la mateixa època que el tren i passant per carretera

completament abandonada ens traslladaren fins a Camprodón. El pai-

satge és bell i tot vestit d'una verdor exuberanti encisadora.

Hem vist Camprodón ambel seu típic pont sobre el Ter, el formós

passeig de la Font Nova, les seves abundoses fonts, els xalets dels

estiuejants i hem fruit de la seva temperatura de primavera.

De bon matí les cavalleries esperaven

a entre prats i conreus travessem Llanàs vegent tot passant

de la seva església. El camí que segueix

e mig de closes voreijades de saules, frei-

del típic poblet de La Roca, assentat

alonga i deixant enrera el

ciosa plan

Ja bonica portada romànica

vall amunt del Ter per entr

xes i pollancres i que passa arran

dalt un enesprat roqueter, ens porta a Vill

: Santuari de Catllar, al rústec poble de Setcases.

Seguint la vall del Ter el camí va enlairant-se entrant aviat a la

formosissima Vall del Carlat obirant-se al fons el gegantí Gra de Fa-

jol. Deixèm la vall del Ter i per l'estret de Murens, després d'un curt

descans a la Font del Sauc emprenèm la forta pujada que porta al Pla

dels Hospitalets (1900 m. alt.) fornit de verdor entre el cingle i el ro-

Cam. Les bromes han anat lentament ensenyorint-se de tota la serre-

lada i ja no és possible ovirar a llargues distàncies. Envolcallats perla

boira travessèm la Ribera de Morensi aviat som al ras del Puig dels

Lladres, al Pla gran de Morens, al Pla d'Umbriaga i guanyant de dret

les Xemeneies i Esquena d'Ase ens apareix coniosala silueta del Xa-

let Refugi d'Ull de Ter, (2325 m.alt.)

- La boira no desdeix ni desdirà pertot avui. Una abundosa conges-

ta ens ha ofert bona ocasió per a fer sports de neu i passar aixis agra-

dosamentla tarda.

Els profetes (que no son pagesos) diuen que demà farà bon dia.

Han tingut raó. El llevar-se sota un cel claríssim, besant el sol les

, Cimes mes enlairades de la serralada i contemplar la boira vençuda,

extesa al fons de la vall, es cosa verament deliciosa. Com eren belles

les muntanyes amarades de co

congestes que encare hi fan estadal

Al despedir-se de la bona gent de

que amb heroic esforç varen batir-lo per a repetir am

lloança que mil voltes hauràn escoltat.

Deixantel pla d'Ull de Ter emprenèm la pujada del coll de la Ma-

Il xalet, hom voldria trobar-hi als

b tota l'ànima la

frissoses la partida. Per gra- :

lor i lluint les clapes puríssimes de les

È
È
È
x
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: mana entre el maciu de Bastiments a la dreta i Gra de Fajol al:

rra devallèm tot revoltant desolada vall deixant a ma es he i reiML

fondalada que va a parar a la Coma de la Vaca i sopa: GRil

vers els planells d'aigols podrits i fonts del Freser guà a i monidl

els espedats dels Pics del Infern. Seguint la coma del FreserGRES)

al peu de l'alterosa collada de Tirapits (2780 m. alt.) i coro caB
superior de la serra de la Vaca, marxant amb el cir sa
anèm al coll de Querençà. prec

A uns 500 metres mésavall del cingle s'esteneni els estanys d

Querençà,El Beret ha pres proporcions verament exedoraill

dE : DE8 a carena que constitueix la ratlla divisòria de
ciCmEp i la Catalunya francesa i deixant a un costat
(aa si mt del gegant, guanyèm l'enlairat coll de Nou Aren

. alt.) Revoltant a mà esquerra emprenèm devallad :
coma de les Mulleres i seguint després per més suau Es aa.

4

. al i avial bosquet de la Verge i aviat al renomenat santuari de Núria, al mig
de sa delitosa vall. (1080 m. alt.)

. Aqui trovem algunguns bons campanys de nost ioni
ta que el dia avans pujaren per Qu: CeCTA

' Altre volta la boira h i inta va invadint tot. No
ta tarda l'ascensió al Puigmal. Cel PEDaMe

Es grat remarcar 1que l'hostatge del Santuari està iS
pot trovar-s'hi molt bé el més exigent A Pa consi

a : Dei x La . d Çgalsue i i Verge d'aquella formosa vall i per sota el tossal
m al antic. pont dels Tres Molins. T3. I . Tot contemplant bo-

Seca i formoses cascades que formaelriu, Drael petit
ea ce 3 enti aviatens trovèm en front del Salt del Sastre. Passat el
mt Gat deixèm aquell formosíssim engorjat per anar cap a la
CE Í a Roira tenint a l'altre bandada les gorges del Freser. Arri-
SEEiis i en carruatges seguim la pintoresca

reser fins a Ribes i de Ri i isitèDt de Gats Ra e Ribes a Ripoll, on visitèm el Mo-

En 4DaÓ REnsDe el que haviem marxat pro portant més
I ue li bé de baixada, retornèm a M iEL I oncada i d'allí a -

Irassa, contentíssims de les belles jornades transcorregudes i

I
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CRÓNICA

EL NOSTRE cÀRXIU-. Agraim coralment la bona re-
buda que tothom ha dispensat a aquest ARxiu i les pa-

raules encoratjadores que ens han sigut endressades.

DoNariu. —Llegirem que'l nostre eminent compatrici Dr. En Joan
Cadevall, soci honorari d'aquest Centre, que tant treballà pel seu sos-

teniment en els anys mes costosos, a llegat en vida al Museu de Cien-

cies Naturals de Barcelona el notabilíssim Herbari fruit de les seves

investigacions per les comarques catalanes durant la seva llarga vida

d'estudi i ensenyament, el qual ha servit de base per a la seva gran

obra eFlora de Catalunyas sens dupte la més important que s'ha pu-

blicat a Espanya en aquest sentit.

També ha llegat al mateix Museu una important quantitat per a
constituir amb als rèdits un premi que periòdicament és reparteixi a

base de Concurs a treballs sobre la flora de Catalunya.
Nosaltres ens personàrem a casa de l'il'lustre botànic per a felici-

tar-lo i poguerem assabentar-nos, per una respectuosa comunicació de
la Junta de Ciencies Naturals de Barcelona, que aquesta Junta per

unanimitat havía acordat nomenar-lo Vocal-Honorari de la mateixa i

estudiar la millor manera de rendir-li el degut homenatge al front dels

naturalistes catalans que gaudiràn en l'esdevenir de la seva obra ser-

vint-los de guía en llurs investigacions.
El senyor Cagevall ens comunicà que la seva biblioteca, que ha

servit de consulta per a la Flora, passaria a engroixir la Biblioteca de

Catalunya de la Mancomunitat.

EXCURSIONS FETES.—Amb gran entussiasme alguns socis del nostre

Centre, varen tenir al'atreviments de fer la projectada excursió pel diu-

menge després de Festa Major, dia 15 delproppassat, a can Solà del

Recó i Font de la Tartana.
D'altres, que segons es veu les ballerugues no els havia deixat

aclaparats, organitzaren una excursió a Manresa passant pel Llac, la
Corba, l'Ubach, Rellinàs i d'aqui a Sant Vicens de Castellet.

p
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Haventdesistit d'anar aSant Benet a causa d'una dpanexs en el
" calçat de un dels excursionistes, varen romandretotel dia a Manresa,
on varen esser molt ben atesos tant per la familia del nostre company
Vallés com per Mn. Valentí Santamaria, i pel senyor Mirói altres so-
cis del Centre Excursionista de Bages,els quals- els acompanyaren a
visitar la Seu, la Cova de Sant Ignasi, l'Arxiu de Casa la Ciutat, el
Colegi de segona ensenyança, on pugueren admirar el museu ar-
queòlogic format sots l'experta direcció del .professor Mn. Valentí

. Santamaria, els hostatges del Centre Excursionista i del Orfeó Manre-
sà i el nou Casal Nacionalista.

Força compleguts d'aquesta excursió, retornaren a nostre ciutat, i
remercien des d'aqueixes planes a les persones que varen contribuir a
fer-los-hi agradosa la seva estada a Manresa.

—BEsvegé molt concorreguda la excursió a la Font d'Estanalles,
Moncau, Cova Simanya i la Mata que's portà a cap el dia 20 dejuliol,

.: podent-se fer càrrec en ella de la restauració de la font d'Estenalles
" deguda al consoci senyor Guillemot.

a - En PLÀNOL D'AIXAMPLIS.—Nostre Ajuntament ha presentat al públic
l'avant projecte d'aixamplis de la ciutat i prega a tots els ciutadans
vulguin estudiar-lo i proposar les esmenes que considerin pertinents,

. per lo que es donen tota mena defacilitats.
El Centre Excursionista, atent sempre a tot quan pugui constituir

"expansió i embelliment de nostre ciutat ha nomenat una comissió es-
pecial, per a que fassi un detingut estudi de l'esmentat projecte.

ANUNCI D'EXCURSIONS

2 . DES, DEL 14 AL 18 D'AGOST

EXCURSIÓ AL BERGADA I SERRA DEL CADÍ

DIA 14 De Terrassa a Berga

Sortida de Terrassa a les 14/34 i de Manresa a les 15:40 per

a arrivar a Olvàn a les 18:32, des d'on s'anirà a la ciutat de
Berga.

Sopar i dormir a la fonda de Queralt.



22 ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

DIA 15 De Berga a Peguera i Gósol

(Trajecte a peu o amb matxo, de nou hores)

Sortida de Berga a les 4 i arrivada a Gósol a les 7 de la tarda.
ITINERARI: Riu Metge, l'Estret, font Negra, coll de l'Ore-

ller, collet de Creu de Nou Comes (1.038 m.), riuet de Pe-

guera, Peguera, coll Ferrús, font del Pí (naixement de l'Ai-

guadora), Baga d'en Solsona, riu d'Aigua de Valls, que's

travessa dúes voltes, i Gósol.

Sopar i dormir a cal Tampanada.
Gósol es troba a 1.503 m. s. m., en fresca clotada on neix el

riu d'Aigua de Valls, a redós de les enlairades montanyes del

Cadí, Pedraforca i Serra d'En Ciga.

DIA 16 De Gósol al Coll de Prat d'Aguiló i Cim de la

Canal Baridana, tornant a Gósol

(Trajecte a peu o amb matxo de 5 horesfins al coll de Prat
d'Aguiló i de 6 i mitja més a peu fins a tornar a Gósol)

Sortida de Gósol a les 4 del matí i tornada a dos quarts de 8
del vespre.

ITINERARI: Coll de Font Tarrés, font de la Roca, El Colell

(1.800 m.), cap del Prat de Vilech, Serra Pedregosa,i coll de
Prat d'Aguiló (2.400 m.), on. es deixaran les cavalleries i se-

guint sempre carenejant la majestuosa serra del Cadí s'anirà
per la Roca Plana, Pas del Cabirol o dels Izarts, canal del

Crestall (2.500 m.), Pas del Ticó, canal Baridana i Puig de la

canal Baridana (2.638 m.) el cim mes alt de la serra del Cadí
des d'on es domina perfectament tota l'alta vall del Segre i
moltes de les montanyes de Catalunya, i especialment les de

Andorra, Pallars i les Maleides. El retorn es farà per la canal

Baridana, clot de Comabona, Grau de l'Arca, vall de Cerneda

coll de Josa i Gósol. Per aquest trajecte s'anirà acompanyat
de un bon guia. .

Sopar i dormir al mateix hostal del dia avans.

DIA 17 De Gósol a Saldes, Santuari del Gresolet,
Fonts del Bastareny i Bagà

(Trajecte a peu o amb matxo de set hores i mitja)
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Sortida de Gósol a dos quarts de 6 del matíi arrivada a Bagà
a les 7 del vespre.
IMINERARI: Coll de Jou (sota el Pedraforca) (1.700 m.)

É font Pudenta, poble de Saldes, Pas de les Someres,riuet del
É Gresolet, Creu de la Molina, Santuari del Gresolet, reclós per
i dretes i aspres montanyes i espessos boscos, coll de Bauma
o. (1.550 m.) font Vella, torrent de la Boixasa, fonts del Basta-
A reny o de l'Adou de gros caudal, Bullidor de Sant Esteve, que

també raja molt, pontet sobre el Bastareny, veinat del Fo-
rat, altres tres ponts sobre el Bastareny, bonic saltant de
aigua, pont del riu de Greixa i Bagà.

Sopar i dormir al Hotel del Roser.

DIA 18 De Bagà a Terrassa

Sortida de Bagà, després d'esmorzar,fins a l'estació de Guar-
diola-Bagà per agafar el tren que surt a les 7/18 i de Manresa
a les 11:10 per arrivar a Terrassa a les 12:11.

Pressupost: 38 pessetes compresostots els gastos menys els es-
morzars i dinars que cada un deurà portar-se O procurar-se, i
matxos que també van apart.

Inscripció i sessió preparatòria: divendres dia 8 a dos quarts de
1O del vespre.

 
Ç Director: Baltasar Pineda Caixer: Francisco Badiella
È Fotògraf: Isidre Llosas

DIES, DEL 14 AL 18 D'AGOST
 

Excursió a Camprodón, Santuari del
Coral, La Manera i Torres Cabrenys

DIA 14 De Terrassa a Camprodón

Sortida de Terrassa en el tren de les 13/30 fins a Moncadai
de Moncada a les 14:19 per arrivar a Sant Joan de les Aba-
desses a les 18/29 i a Camprodón a quarts de 8 del vespre.

Sopar i dormir a Camprodón.
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