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EN ANTONI SA I BOIX 
Nostre canss1m company el Secretari del Centre Excursionista ha 

mort. Una traïdora malaltia arrebassà aquella esplendorosa vida el dia 
16 d'agost darrer. Si la pèrdua de bons amics deixa adolorida nostra 
ànima, corn no hem de sentir fondament la pèrdua d 'un dílectíssim 
amic, e ntusiasta propulsor del excursionisme, d'un activíssim treba
llador, d'un element d'inteligència privi legiada, d'un company noble i 
sincer com En Antoni Sà? 

El malaguanyat camarada entrà a formar part del Consell Directiu 
d'aquest Centre Excursionista en Octubre de 1915 desempenyant el 
càrrec de Secretari. L'acurarnent i entusiasme amb que exercia la se
va missió motivà que fos reelegit i bé podem dir que havia esdevin
gut insustituible. Encara que les seves ocupacions no li permetien es
pecialitzar-se en cap estudi concret, tenia molts coneixements de geo
logia i arqueologia, essent un valiós i constant auxiliar dels que an 
aquests estudis es dedicaven, col·laborant a tota mena de treballs, es
pecialment en reculls i exploracions. Malalt ja, havent vingut en co
neixement d'unes troballes en els terrenys que s'explanen pel nou 
ferrocarril, volgué a totes passades, en companyia de nostre President 
En Domenech Palet i Barba, visitar els llocs de referència abans que 
mans barroeres destruïssin quelcom que podria donar llum per a Ja for
mació de la història de la primitiva població de nostra contrada. 
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Ell va ser qui més s'interessà per a que fos represa la publicació 
d'aquest butlletí mensual i qui havia organitzat la major part d'excur
sions realitzades durant els darrers anys. 

El seu reconegut valer l'havia portat a la Vice-Presidència del pui
xant Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria de nostra 
ciutat. 

Amb la mort de l'Antoni Sà, nosaltres perdem un cervell que co
operava a la nostra obra i a un arnie tot cor i desinterés, i Terrassa 
perd un fill escollit que amb la seva intel·ligeut activitat i refinat espe
rit l'honorava. 

Ha mort jove, als 38 anys, quan després de molt lluitar, la vida se 
li presentava riallera i plena de benhaurança. 

Al seu desconsolat pare i germanes serveixi'ls de lenitiu en el seu 
justíssirn dolor el saber la part activa que hem pres en el seu dol, sen
tint com nostra la seva desgràcia. 

Descansi en pau l'infortunat amic En Antoni Sà i Boix. 

EN RECORDANÇA ..... 
11111111111111 1 111111111111111111 111 11111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111~ 

No hi ha res més consolador per l'ànima cristiana que esprémer 
son dolor i plorar la memòria d'un bon amic. 

La meva ànima, en aquest moment romp en dolor i s'esberla ama
rada: un arnie se li ha mort. I en recordar-lo, plora ferventa i agemo
lida. 

No és cap frase banal i trànsfuga aquesta, com tantes se'n diuen 
en aquest broix i mentider camí de la vida . Això que dic és l'expres
sió pura i exacta del meu dolor. Se m'ha mort un amic, he perdut un 
company, se m'ha estroncat punyidorament una coral, una dilectíssi
ma correspondència .. .. .J 

En la vida de l'home cada cosa té un valor apropiat segons el mo
ment de fer-li apreci. Are que ens anem fent vells, els qui de la cor
dial santetat ne fem un culte, ens en adonem amb feridor colpiment, 
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del buit que ens deixa al nostre redós, l'amistat de l'amic que se'n va 
per a sempre. I ens en adonem més pregona i ens commou i ens sobta 
i ens aclapara perqué la remor inspiradora de les coses externes a nos
altres mateixos, ens torba dolorosament l'apacible deliqui dels senti
ments inlimament nostrats i assuarits. 

Ploro l'ànima, doncs. I el ploro amb aquell dolç i cristianíssim co
nhort que infondeix l'agaliu de retrobar-lo un dia o altre en aquella 
immensa serenitat congriada part d'allà d ' aquesta vida fedenta. 

En Sà, N' Anton Sà és mort. Déu que'! perdoni! La seva amistat, 
però, viurà en mí mentre jo visqui, perqué cada dia que passa, ara que 
ens anem fent vells, els bons records tenen més virior i els bons amics 
que se'n van, son més enyorats, i més amarganta sa deixalla. 

Brogit, llaors, brilladera de glòria . . .. . ? Ah, amic meu, que clara, 
que nítida, que transparenta deus trobar ara, des del cim de la eterni
tat, l'eixorquesa, la niciesa d'ac.iuestes míseres bananalitats humanes. 

Talment com tu visqueres així talment has mort: sense pena i sense 
glòria. Ditxós de tú! 

Ditxós de tú, amic Sà, perqué has tingut la mort obscura de l'ho
me que sab viure modest, humil, lleial, fèrvit, just, sincer i cristià. 
Perque en tu s'acomplit magníficament aquell savi proverbi oriental, 
el qual, sense coneixe'l, tal volta, tu l'has copsat plenament a l'hora 
de ta espiritual deslliurança: 

c:No vui honors, ni lloances, ni oripells. Jo només aspiro a que 
quan me móri les llàgrimes dels amics m'acompanyin fins a la tomba>. 

Oitxós de tú, doncs, mon amic. Les llàgrimes dels teus companys, 
plens de tristesa, t'han acompanyat fins més enllà de la tomba. 

JOAN SANTAMARIA 

EXEMPLARITAT 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Unes notes en homenatge de l'amic de tots els excursionistes te
rrassencs, l'Antoni Sà. 

El millor elogi que podem dedicar honorant la memòria de l'amic 
absent, és practicar l'exemple de la seva eficaç i constant actuació. 

L'amic Sà que era un infant enter i ductil alhora, tenia-i aquesta 
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es al meu entendre una de les principals qualitat-i que'l d istingien
una fonda percepció d'organitzador. 

S'esplaiava compaginant itinenaris sempre variats, escorcollant 
dades complementàries de les guies, traçant nous camins a seguir i 
aportant constantment el seu desinteressat concurs per a cooperar a 
les realitzacions del ja benemèrit «Centre Excursionista» de Terrassa 
que al honorar a l'Antoni Sà s'honora a sí mateix. 

A. BADIA Vivó 

L'AMIC 
111111111111111111111111111111111111 

Lentament marxava l'amic camí de sa casa. Lentament, perquè 
com era la seva costum, feia via llegint el diari. 

Així sempre era fàcil aconseguir-lo i fins la seva porta fer conversa. 
Divagaríem sobre política,-la guerra, la pau ... . . però sempre acaba

vem parlant d'excursions o de quelcom que amb excursionisme fes 
referència. 

Sovint tramavem algún projecte d'excursió massa enrevessada i 
quan del laberinte que ens havíem forjat no trovabem fàcil sortida, de
cidíem anar a Sant Llorenç. 

Era la solució en cassos apurats. 
Doncs, Sant Llorenç- ens deiem- sempre és bonic, sempre és nou 

i no és qüestió de passar un diumenge avorrits a Terrassa. 

* * * 
El trucar irreverent i brusc del vigilant feria el dolç silenci de la nit 

i el nostre són tan dolç com el silenci. 
Aviat ens havíem reunit per a emprendre la marxa. Amb el~ sacs 

bens proveïts i el bastó per companyia anarem guanyant la monótona 
carretera. 

Essent a la pujada forta l'amic exigia escursar el pas. Era plaent 
fer llarga parada en els bells punts de vista des de on com quitxalla 
davant aparadors curulls de joguines, anavem observant tots els de
talls del bell paisatge que a nostre entorn s'exten,ia. 

Feiem marrada per a veure un avenc .º conèixer una cova. 
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Era bó passar una estona en companyia dels bons masovers i fer 
beguda al vol de la llarga taula assentats en bancs feixucs. 

Deixavern La Mola i per camí de carena - els camins de carena són 
els més bells, opinavem el meu amic i jo,-feiem cap al turó de 
Moncau. 

Fa poc que en arrivar-hi, s'era rarament aclarit l'horitzó i l'amic 
passà bella estona determinant les masies i els pobles arreu escampats 
els turons propers i els pics més alts de les muntanyes, el Montseny i 
la serralada pirinenca, que certament coneixia força. 

Retornarem a ciutat cap al tart, quan se feia fosc. 

* * * 
L'amic enmalaltí. En moments de desvari encara creia trovar-se 

rodant per la muntanya de Sant Llorenç. 
Are, ja mai més pujarem junts la muntanya nostra, ni junts seurem 

al volt de la llarga taula amb els bons masovers, ni junts fruirem dels 
camins de carenes ni mai més ens veurà junts el cim de Montcau, pe
rò Sant Llorenç faní tothora vivent en mí el record d'una amistat sin
cera, Sant Llorenç i En Sà, l'amic, seran dues coses que viuran en 
mi eternament juntes. 

F. CAPELLA AuTONELL 

EXCURSIONISME 

UNA EXCURSIÓ A BUSA I A LA 

: SERRA DEL PORT DE COMPTE : 

L'excursió que anem a ressenyar i que realitzarem feliçment els 
amics Sà, Capella i el que suscriu durant els dies de festa de la Mare 
de Déu d'agost de 1918, oferia de bell antuvi una especial significa
ció: l'excessiva amplitut. La limitació del temps disponible i el desig pa
lesat mantes vegades de resseguir les belleses del Bergadà, ens portà 
o compaginar un itinerari vastíssim. 
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Ens situem a Berga el dia 15 al migdia·, punt de partida de l'ex· 
cursió. Convinguts pactes i tractes amb el traginer que devia acompa
nyar-nos en la ruta projectada, visitem el Santuari de Queralt. La ca· 
litxa ens priva de veure tots els termes llunyans, amb tot, passem bona 
tarda en la quietut de la serra de Queralt. Ens queda força estona en· 
cara per a visitar la població, retirant-nos dejorn a descansar. 

L'endemà, dia 16, 
A dos quarts de quatre de la matinada sortím de Berga per la ca

rretera de Llinàs. Després d'una hora de camí, ovirem endalt el primer 
troç senyalat en l'itinerari: els Tossals. A !'arribar a coll de Joet, dei
xem la carretera davant de la foradada i ascendim sobtadament per 
camí fressat, en mig de pinoses i roquissers. Som als Tossals (1.452 
mt.) Per primer cop esguardem abastament les fites que hem de reveu· 
re més o menys directament durant tota l'excursió: Rasos de Peguera, 
Macís d'en Cija, Pedraforca, Serra del Cadí i Serra del Port de Comp· 
te. A baix en primer terme la carecterística Serra de Bastets. 

Baixem rapidament pel cantó esquerre revoltant cap a Tiravil quals 
cingles no triguem gaire a passar. Devallem obstinadament cap a la 
Boixadera dels Bancs on ens acompanyen a la Bofia de Sant Jaume. 
Ens internem. La terra somoguda de recents exploracions fa dificil de· 
vallar-hi, no obstant seguím per alt senyalats indrets no gaire fàcils. 
Per a guanyar temps, doncs ja passem de migdia, avancem fora camí 
dret a la Baga Montanyola, situant-nos en un replà de la Valldora, 
prop de la rectoria de la Mora. Allí davant de la serra de Busa que's 
presenta majestuosa reposem curts instants. 

Passem l'Aiguadora i emprenem la pujada per la vessant del Pa
llars. El camí que no es res més que una mala drecera, té molts mals 
passants i està plé de revolts sobtats; troncs de pí guarden el camí que 
s'escapa pels cingles esquerpats. Les cavalleries s'arrapen a la roca 
dura que xerrica estridentment. L'abim mostra tota la seva cruesa. La 
pujada es dura i penosa sota el sol aplomat. Deixem la casa de Pallars 
d'aspecte miserable convertint-se el camí quasi inaccessible. Revol
tem per forta pujada les Collades davant del Capolat i Capolatell i per 
una collada entre cingleres assolim el cim. 1.400 mt. La plana de Bu
sa d'una extensió d'hora i mitja de llargada per mitja d'amplaria, s'ex
ten amplament en petites ondulacions, coverta de frondosos pasturat
ges i d'algunes feixes treballades que mostren en aquelles altures una 
riquesa molt rara. Una cinglera tallada verticalment limita el plà acce
ssible sols per quatre indrets. Després d'uns moments de repós i de 
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animada conversa a la casa rectoral, - remerciem des d'aquí les aten
cions que va tenir per a nosaltres el Sr. Rector de l'Església de Busa,
ens situem novament al bell paisatge inoblidable. Devallem per el 
Areny, nova drecera que agafem també per a avençar temps, doncs el 
dia comença anar a les acaballes. Al cap d'una hora llarga de mal camí 
arribem a la Creuheta, petit replà on s'hi troba la primitiva església 
de Sant Iscle i Santa Victòria. L'espectacle que tením davant nostre 
és imponent, sugestiu; encadenament de cims i carenes formant un 
cerclevell immens dins el qual queda reclosa la vall de Sant Llorenç . Do
minant el conjunt i en primer terme l'abrupte muntanya de la Mare de 
Déu de l 'Hort o de Lort, segueixen després la Serra del Port de Compte 
i la Serra del Vert; més lluny el Cadí i més al Nort, Pedraforca; als 
peus retrovem la Serra de Bastets. 

Baixem per la vall de les set Riveretes de imponderable bellesa. 
Travessem el rierol algunes vegades i havent passat el Pont de Va
llonga sobre el Cardener, enforquem el camí ordinari de Sant Llorenç 
dels Piteus que hi arrivem a dos quarts de nou del vespre. Després de 
algunes escenes iròniques a l'hora de sopar, anem a descansar per 
llevar-nos l'endemà a punta de dia. 

L'endemà, més tart de lo que desitjavem, sortim en direcció a la 
Serra del Port de Compte que s'aixeca davant nostre amb tota sa gran
daria imposant. Ascendím suaument per bon camí veïnal fins a Coll 
de Jou; partint d'aquí la pujada és penosa en extrem. 

Assolím per fi el cim de la Serra del Port de Compte. Els pics late
rals: Cap de Querol (2.216 mt.) i La Tossa pelada (2.393 mt.) que 
s'aixecan a cada costat de la vall immensa, dins la qual es formen una 
serie de petites valls recloses, limiten extraordinariament la visual, 
permetent sols contemplar les crestes de les serres més altes i llunya
nes. Quina sensació de repós i de quietut! El paisatge és marcada
ment pirinenc. Es destaquen al lluny entre els negres abets, grosses 
remades. Travessem en direcció sol ixent, cap a la Bòfia on no tri
guem gaire a arrivar-hi. El sol es deixa sentir i cerquem un petit racer 
per a reposar-hi. 

La primera impresió que causa la Bòfia al arrivar-hi és de gravetat. 
La petita gelera presonera dins el futur avenc, estava allavors a uns 5 
metres de profunditat que sortejarem sens gaires fatics. L'impresió 
abaix, damunt la neu, canvia totalment: es sorprenent, fantàstica. La 
cavitat s'engrandeix immensament: lasciate ognia speranza, ve al 
nostre record. Sensacions múltiples, inquietants, però agradívoles, ens 
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acompanyen als recons de la gruta, resseguint petites coves formades 
per la neu. Proveím de gel i de neu purí s sima per a beurer (doncs la 
font que tením més aprop es a una hora de distància) i refrescar algu
na de les minestres que portem, que convenient preparada «frappè» 
ens reconforta. Oh dolç café gelat que n'ets de saborós! 

Es tart i el temps pa::.sa; amb racança deixem aquell lloc inoblida
ble. Ombra venerada d'un sol arbre en míg d ' una solitut que n'ets de 
estimada! 

Partím obstinadament a l'esquerra devallant sempre vers les fonts 
del Cardener. La perspectiva s'eixampla destacant-se el Cadí, el macís 
d'en Cija, el Pedraforca; la Serra de Vcrt; a la dreta la Mola de la Ma
re de Déu de Lort, tenint al seu costat la Serra de Busa. Reposem llar
ga estona a les fonts del Cardener i seguint sempre el camí que se
gueix el curs del riu, retornem a Sant Llorenç passant per La Coma, 
poble hermosíssim que sentím no tenir més temps per sojornar-hi uns 
moments. 

Arrivem a Sant Llorenç amb la fosca, retirem dejorn per a surtir l'en
demà dia 18 a les tres i mitja de la matinada retornant cap a Berga, 
pel bonic camí de Campllonc, fruïnt del bell aspecte de la Serra de 
Bastets, planyent-nos del espectacle que ofereix la Serrada d'En Ga
rriga que com fera maligna va engolint les corpulents arbredes de 
aquelles vessants, i contemplant la nuesa del renomenat i tradicional Pí 
de les Tres Branques en el bell mig del extens plà de Càmpllonc, en 
quina ombra descansem uns moments per a devallar bentost per am
ple camí que s'endinsa en la vall i voreja el riu Metje i la Serra de 
Queralt. 

Som a Berga a migdia amb temps hàbil per a reposar un xic, espe
rant l'hora de sortida del carruatge per arrivar al vespre a casa. 

Dies bells, forts de llum i de color, abrusants de sol; dolços però a 
redos d'un paisatge canviant. Enllà reposen en pau cims i carenes, 
rondinen per les valls i torrenteres els rius inquiets; en nasaltres viu 
tot çó que hem vist. 

AGUSTÍ BADIA 

Agost de 1918. 
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Son les deu i per fi ja som a Camprodón. L'aire és fresquívol, els 
pulmons s'eixamplen per a saborejar-ne ses oxigenades delícies. Hem 
trobat als nostres companys que havien sortit de vanguardia i l'hora 
quieta i silenciosa ens fa oblidar les fatigues passades al viatge. Així, 
doncs, l'atur forçós en mig de la polsosa i pèssima carretera; la calor 
asfixiant que's sentia dintre els vagons curulls de passatgers; els mo
ments d'averia en el tren; les empentes, el sotragueig, les corredisses, 
els crits, l'aldarull general i la xafogó en particular que se sentia als 
vols de dos quarts de tres, hora de sortida de l'estació de Terrassa, ja 
ningú ho recorda. Som tots junts a Camprodón, primera fita del nostre 
viatge, i tot ens fa esperar hores de verdadera delectance al visitar 
aquesta formosa contrada. 

Fora de quatre companys nostres, incansables excursionistes i ex
cel·lents devoradors de quilòmetres, que han matinejat més que nos
altres per anar fins a Ull de Ter, els demés que volem romandre tot el 
dia a Camprodón per a visitar-ne lo més interessant, un cop aplegats 
ens hem dirigit a la Font de la Magnèssia, força agradosa i una de les 
millors d'aquests contorns, després als formosos salts del riu Ter i Rigar 
i per últim a la Font del Ferro per a esperar les sardanes que s'havien 
de dansar a la plassa avans de dinar. 

Per la tarda hem continuat les nostres visites, essent d'advertir que 
tenim l'aventatge de no patir les molesties de la pols, ja que una petita 
pluja caiguda a principis de la tarda s'ha cuidat de treure-la. Després 
de passejar per les voreres del riu Ritor, hem visitat la casa de Can 
Moy i ja deretom a la vila hem tingut una grata sorpresa: les notes 
melengioses de la tenora s'ouen de nou. Una gentada immensa omple
nava la plassa, diverses rodones de sardanistes puntejaven amb verita
ble lleugeresa la nostra dansa, i l'alegria es mostrava clarament a les 
cares rialleres dels concurrents i aquesta que ja és de sí encomanadis
sa va fer de les seves, puix el nostre element jove i principalment les 
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damisel·les no poguent afermançar per més estona els seus peus gen
tils que tots sols saltironejaven, entraren a formar part dels rotllos, 
separant mans i unint rialles, tot saltant al mateix ritme com també al 
mateix ritme bategava de tots el cor. .... 

Avui, avui és el dia excursionista per excel·lència, avui és dia dedi
cat de plé a l'excursió. I amb quin dalit pujavem tots per arrivar ben 
aviat a la carena! i allà dalt, de cara al resplendent astre del dia, amo
rosits per l'aire fresc i l' hora calmosa, gaudim de belleses impondera
bles . L'espectacle que's representa davant de nostra vista és senzilla
ment imponent, grans planúries s'extenen sota nostres peus, munta
nyes alteroses s'apiloter1 davant nostre i sembla que l'una vulgui 
sobressortir a l'altre; davant nostre tenim el Pic de la Mare de Déu del 
Munt i pels costats, Costa Bona, Canigó, Grà de Fagol, Bastiments, 
La Garrotxa i d'altres més llunyanes. Caminem un xic més passant 
per sobre la roca Cresta de Gall sentim cap de poc una impresió es
pecial al distingir l'isolada caseta dels carabin ers i escalant el Montfal· 
gars arrivem a Coll Vernadell punt de contacte amb França. Als pocs 
passos més ja som al simpàtic Monestir del Coral des d'on es desta
quen perfectament les històriques torres de Cabrenys, fi que havia 
d'ésser de nostra excursió, però que una carta que no ha arrivat a 
l'hora ens fa canviar de plan, quedant-nos al Santuari a dinar el qual 
fou preparat per nostres belles companyes d'excursió, que no repa
ren en la caminada que han fet per a posar-se a la feina. 

Després de vegetar llarga estona i de ballar algunes sardanes amb 
uns alegres excursionistes fra ncesos i caçadors de senglars amb els 
quals hem fet agradable coneixença, ens despedim de tots ells amb 
un crit de visca França que fou contestat amb xardorós visca Cata
lunya i emprenem tot seguit el camí de retorn per les Farreres. 

Quan pujavem, que tot estava intensament enllumenat pel sol, el 
paisatge era brillant i maravellós, qué direm però, de la impresió cor
prenedora que se sen baix aqueixa hora misteriosa del caure de la 
tarda1 tot el que'ns volta és bellament interessant, la Natura resta 
quieta i amorosida, sembla que esperi. Es l'hora dels idilis. Mirem al 
redós nostre. Els jovincels salten satisfets d'una part a l'altre tot for
mant petits pomells de flors. Son per elles, les damisel·les, que no's 
mostren pas esquives. La cara llur amb la caminada s'és tomada més 
colorida, els seus cabells son esbarriats pel vent enjogassat que les 
amoixava i en la seva cara lluu l'eterna i franca rialla plena de deleito-
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ses esperances. La gent de pés i d ' anys s'ho mira tot amb amorós aire 
patriarcal i contemplatívol. Evidentment, estem voltats baix tots Cli)n· 
ceptes de formosors . 

Hem retornat a Terrassa, l'aimada ciutat nostra. Els dies passats a 
aquesta excursió seran d'una bella recordança per nosaltres, els que 
hem pogut gaudir de belles hores, de belles contrades i de belles 
companyies. 

CRÓNICA 

HOMENA TGE.- «Arxiu del Centre Excursionista de Te
rrassan dedica avui les seves planes a honorar la memòria 
del malaguanyat company i Secretari del Centre En Antoni 
Sà i Boix. 

Que en pau descansi l'amic i sigui la seva recordança es
tel'la que ens acompanyi i en nostre camí ens faci perseve
rants. 

EXPRESSIÓ DE CONDOL.- Remerciem les proves d'afecte i de condol 
que la familia de nostre plorat amic i nosaltres havem rebut, de Terra
ssa i de companys en excursionisme d'arreu de Catalunya. 

LA COMISSIÓ DEL PLANOL.-La comissió nomenada pel Centre per a 
estudiar el projecte d'aixamplament de la ciutat s'ha reunit ja diferen
tes vegades i està ultimant el seu informe, el qual serà exposat al Ex
celentíssim Ajuntament una vegada quedi determinat. 

ExcuRSIONS PETEs.-El.diumenge dia 10 d'agost essent la diada de 
Sant Llorenç s'organitzà una excursió a la montanya d'aquest mateix 
nom veient-se per cert molt coi:icorreguda i assistint-se al ofici profes
só i demés actes que cada any es porten a cap amb motiu d'aquesta 
festa. 

Ultra les excursions anunciades pels dies de la MaredeDéud'Agost 
s'en portaren a cap dues molt interessants: Alguns socis anaren a T or
tosa visitant l'Observatòri del Ebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpi-
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ta i Tarragona, on visitaren la Catedral i demés monuments històrics i 
altres recorregueren Camprodón, Ull de Ter, Nuria, Ribas, Ripoll, 
Olot i Girona. 

ALBUMS DE REGJSTRE.-Els senyors Ribera i Estasé del Centre Ex
cursionista de Catalunya acaben de col·locar a les altes cimes pirinen
ques unes llibretes, degudament protegides en capses de metall, on 
els excursionistes podran registrar els seus noms i estampar les seves 
impresions, recopilant aixís l 'historial de les ascensions verificades. 

Son molts, i es tracta dels més importants de tot el Pirineu, els 
pics on aquestes llibretes han sigut col·locades, per lo que felicitem a 
la secció d'esports de montanya del degà dels centres excursionistes, 
que tan treballa pel desenrotllament de les pràctiques d'alta montanya. 

V1sITA.- El diumenge dia 7 d'aquest mes un grop de uns 30 excur
sionistes de la secció «Brot Vallesenc» del Círcol Republicà Federal 
de Sabadell va visitar el pantan del Guitart i l'Escola Industrial de 
aquesta ciutat on fou acompanyat per una representació del professo· 
rat de la mateixa i altre del nostre Centre. 

REUNIÓ DE CADA mvENDRES.-Novament insistím en que serà una 
cosa que plaurà molt als socis que tinguin interés en fer excursions, 
!'assistir els divendres al vespre a les reunions que tenen lloc en el 
nostre estatge i que es veuen molt concorregudes, car en elles s'orga
nitzen, excursions d'investigació i estudi o simplement de caràcter ex
pansiu, i al ensems poden admirar-se les fotografies fruit de les 
darreres excursions efectuades. 

Nou CENTRE ExcuRSJON1STA.-Acaba de constituir-se el Centre Ex
cursionista Sabadell quina associació ve a continuar i donar major im
puls a les tasques que el Grop Excursionista realitzava en nostra veï
na ciutat. 

Desitgem al nou Centre llarga i profitosa vida. 

A NOSTRES LLEGIDORs.- Demanem als nostres llegidors, perdonin 
les moltes errates d'impremta aparegudes en el nçstre darrer nombre, 
debudes a involuntàries deficiències en la correcció de proves. 
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ANUNCI D'EXCURSIONS 

PER A SETEMBRE I OCTUBRE DE 1919 

Fulla VII del any IX 

DIA 14 DE SETEMBRE 

Investigacions a les runes del Castell Sapera 

Director: En Rosend Grané. 
Sessió preparatòria divendres dia 12. 

Sortida a dos quarts de 5, aprovisionats. 

DIA 21 DE SETEMBRE 

Excursió a Suria per a visitar les obres 
del ferrocarril i altres treballs industrials 

h1NERAR1: Manresa, Suria, visita a les obres del ferrocarril 

miner i importants indústries. 

Esmorzar a Callús i dinar a Suria. 

Trajecte de Manresa a Suria i de Suria a Manresa amb auto. 

Pressupost: 18 pessetes compresos tots els gastos. 
Inscripció: Dimarts dia 16 

Sortida de Terrassa a les 5'33, tornada a les 8'35. 

Director: Francesc Abelló 

Caixer: Pau Gorina 

Fotògraf: Joan Torredemer 

DIA 26 DE SETEMBRE 

A dos quarts de deu del vespre 

Sessió de projeccions de clixés obtinguts pel malaurat 

consoci En Ferràn Borràs. 
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DIA 28 DE SETEMBRE 

Exploració d'un nou avenc entre 

·· la Portella i Castellsapera ·· 

Director: Francisca Badiella. 

Sortida a les 5, aprovisionats. 

Preparatòria: divendres dia 26. 

DIA 5 D'OCTUBRE 

Excursió al Dolmen de Pedra Gentil 

ITINERARI: Arenys de Mar, Arenys d'Amunt, Coll Sacreu,Vall
gorgina, Dolmen de Pedra Gentil, Olzinelles i Sant Celoni. 
Sortida de Terrassa a les 6 '10, de Barcelona a les 8, de Sant 
Celoni a les 5'23 i arrivada a Terrassa a les 8'30. 

Director: March Armengol 
Caixer: Llorenç Margarit 
Fotògraf: J. Comas. 

Inscripció: Divendres dia 3 d'Octubre. 
Pressupost: 8 pessetes compresos els gastos de viatge. 

Indis.pensable sortir aprovisionat. 

19 DE SETEMBRE 

Convocatória 

D'acord amb les disposicions de nostre estatut, el Consell Direc
tiu d'aquest Centre Excursionista convoca a Junta general per al 
divendres dia 19 del que som a dos qúarts de deu de la vetlla, 
per a tractar i resoldre les següents qüestions: 

Elecció dels individus que deuen desempenyar els 
càrrecs de Vice-president - Tresorer i Secretari durant 
el bieni 1919 - 20 i 1920 - 21. 
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Presentació i aprovació o discussió del Estat de Comp" 
tes de la Societat. 

Visqueu molts anys. 

Terrassa, setembre de 1919. 

El President 

D. Palet i Barba 

12 OCTUBRE 

Excursió de Muntanya. 
ITINERARI: Font del Molinot, Coll Cardús, Pineda i pantan de 
la Xuriguera. 
Sortida a les 5 aprovisionats. 
Sessió preparatòria divendres dia 1 O. 

19 OCTUBRE 

Excursió d'exploracions hidro-espeleológiques a la Barbotera 
(manantial volusia termitent) de la Boada de Rellinàs. 
Sortida a les 5 . Cal portar-se provisions. 
Sessió preparatòria divendres dia 17. 

24 OCTUBRE 

Projecció d'una interessant i nombrosa col·lecció de diaposi" 
positius del consoci En Josep Boada. 

26 OCTUBRE 

Excursió a Navarcles, Sant Benet de Bages i Manresa. 
Sortida a les dues del matí amb carruatge fins al collet de la 
Mata i d'aquí a Navarcles i Sant Benet a peu, visitant el Mo" 
nestir i marxant a Manresa amb carruatge, retornant amb l'úl
tim tren. 
Pressupost: 6 pessetes. Cal sortir aprovisionat. 

Director: Marc Armengol. 
Caixer: Salvador Cardús. 

Sessió preparatòria divendres dia 24. 
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31 OCTUBRE, 1 I 2 DE NOVEMBRE 

Excursió al Montseny 

Sortida el divendres dia 31 en el tren de dos quarts de dues. 

Sopar i dormir a Viladrau. 

1 Novembre.-De bon matí s'empendrà el bonic camí que porta fins 
a Sant Marsal, on s'hi d inarà. 
A les dues sortida per a Santa Fe, sopar i dormir al Santuari. 

2 Novembre.- Excursióperla vall i els seus contorns i en haventdinat 
devallar per la carretera cap a Sant Celoni, per pendre el tren 
de la tarda, arri vant a Terrassa amb el de dos quarts de hou. 

Caixer: Jotm Armengol. 

Pressupot: 30 pessetes, compresos tots els gastos menys els 
esmorzars. 
Sessió prepatòria dimarts dia 28 d'octubre. 

9 NOVEMBRE 

Excursió al Turó de Moncada, cova de Na Guillaume, Font 
del Ferro i pous de Dos Rius. · 

Sortida amb el tren de les 8, 19 i tornada en el de les 8'30. 

Cal portar-se provisions. 

Sessió preparatòria divendres dia 7. 

Grf¡fics La Indústria -Joan Morral 
Passeig, 7 i 9 TERRASSA 
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(Clixé Cnpe/111) 

.. . ombra venerada de 
un sol arbre en mig de 
una solitut que n'ets de 
estimada! 

En Sà posant el café 
n gelar. 

(Clixé Cnpelln) 

De la excursió a Busa i a la Serra de Port de Comte. 
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