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Els excursionistes hauran vist, segurament, en diferents indrets, 
unes senyes marcades en els camins, sobre el portal de les masies, 
damunt les posts indicadores de la via, a les quals no hi hauran donat 
cap importància. 

Els vagabonds i els bohemis que constitueixen una societat apart 
de la nostra, i que, com és natural, estan apostats a ur.a defensa 
comú, en la impossibilitat de comunicar-se, estampen en el camí uns 
signes cabalístics, comprensibles per ells i que passen desapercebuts 
pels elements exòtics. 

Ço que fan en la seva via incerta, ho segueixen durant els seus 
captiveris, quan la justícia els hi posa la mà al damunt. En Salillas, 
en el seu llibre «El Lenguaje»; En Grau Blanco en l' Autologia del 
robo, i En Tineo Rebolledo en Gitanos y Castellanos, fan remarcar 
tots tres que els delinqüents, amants de la bohèmia, tenen un llen· 
guatge d'artifici que és impossible que l'entengui un home extrany 
a ells. 

Les senyals que se m'han tramès, de les quals se serveixen els 
vagabonds (captaires, gitanos i lladres de camins) son les següents: 

t ê\ x 
2 



54 ARxm DEL CENTRE BxcuRSIONISTA DE TERRASSA 

3 
-11# r 

4 

< 
5 6 

Analitzant aquestos sis signes, veiem a primera vista que la sageta 
marcada en als números 1 i 6 senyalen una direcció per a fugir. El 
fet de que les sagetes estiguen amb direcció a Llevant o a Ponent, 
a Nord o a Surd, és l'avís de què la seguretat o el refugi es troben a 
on marca Ja sageta. 

La figura n.0 1, avisa al caminant que fugi d'aquell lloc si no 
porta documents. La n.º 2, de què tingui present que allò està molt 
vigilat. La n.0 6, de què més enllà s'hi troba una barraca per a dormir. 

Les figures números 3 i 5, tenen un mateix traçat i totes dues van 
a idèntica indicació; la 3, avisa de què el caminant passi sens deturar
se, car tot són gent pobre, i la 5 que no es torbi en aquell lloc car hi 
ha llop i feres. 

La número 4, que dóna la impresió d'una reixa, indica que els que 
moren en aquells paratges són enemics dels caminants, a fi de que 
s'hi faci una parada petita. 

Els captaires, a dintre poblat, tenen també les seves senyals indi
catives, a fi de fer més lleugera la feina. I per a demostrar la germanor 
que entre ells regna, hi ha captaire que posa marques a les cases per a 
que serveixin d'avís als futurs pidolaires, desconeixedors del terreny 
que trepitgen. 

Aquí van unes quantes figures 

7 8 
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La figura n.º 7 indica que es perd el temps implorant en aquella 
casa, i la n.0 8 avisa al captaire que allà hi viu una autoritat. 

La n.º 9 te una forta similança amb la n.º 4 i totes dues expressen 
el perill simbolitzat per la reixa. La 9 indica al caminant que passi 
avant i no es detingui, car no hi ha cap seguretat. 

La 1 O vol dir que vagi amb cuidado amb entrar a la casa, perquan 
hi ha un gos que mossega. La 11 avisa de que a canvi de treball li 
donaran menjar. 

La 12 de què deixen dormir en el paller; la 13 els hi notifica que 
en tal casa no donen diners, però s'hi poden menjar les sobres dels 
àpats. 

La 14, els hi diu que, si a la primera vegada de suplicar no els hi 
fan caritat, insisteixin de nou procurant inspirar llàstima, car en aque
lla casa o hi viuen dones soles o persones caritatives. Al fixar-se amb 
aquesta figura, s' endavina que la primera vegada (amb la figura de V) 
deuen demanar com tenen per costum, i si . han d'insistir, fer-ho 
humilment, com d'una manera gràfica semblen volen indicar-los les v 
invertides, que queden com aclofades en el dibuix. 
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La 15, fa avinent al captaire que en aquella casa hi viu una dona 
sola i que si, bonament, no fa la dàdiva, la farà per temença; cal fer-li 
por. I per últim, la 16 que es troba marcada en alguns carrers de viles, 
orienta al captaire, fent-li l'advertència que en els números senyalats 
és casi segur que li faran Ja mercè d 'una almoina. 

* * * 
Aquestes són les notes que brindo als excursionistes, responent de 

la certesa de totes elles. A ningú s'escapa la importància com a de
fensa que tenen aquestos dibuixos, i fan recordar-nos que tots els esta
ments tenen la seva organització. Trobo senzillament admirable que 
aquests éssers formin una societat per a salva-guardar-se de dolentes 
contingències, i que procurin alleugerir Ja seva vida negra i turbu
lenta, valent-se de mitjans no gaire planers, els únics que ells tenen 
per a comunicar-se amb els colegues que segueixen les vies incertes, 
negres i pesaroses, plenes de dissorts i privacions. 

PERB S.\LOM MORERA. 

EXCURSIONISME 

EXCURSIÓ AL MONTSENY 

VJLADRAU, SANT MARÇAL, SANTA FE I GUALBA 

Dies 31 octubre i l i 2 de novembre de 1919 

Era qüestió de desdir-se. Feia uns quants dies que la espesa boira 
no deixava entreveurer la blavor puríssima de nostre cel. 

A darrera hora la pluja cau abundosa i no és temps ni és probable 
que la cosa canvïi. 
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Els més, no sabem, però, avenir-nos a la renuncia i a pesar de la 
inclemència del temps emprenem l'excursió. Als amics que ens des
pedeixen els inspirem llàstima i confesso que els reconeixeràs. 

El terrabastall del tren no deixa sentir la remor de la pluja que 
amb més força persisteix, però els vidres de les finestretes llagrime
gen follament. 

Pluja a Mancada i pluja a Balanyà. 
Acoblats dins una matussera tartana, emprenem el carni de Vila

drau, i.. ... plou. 
Per fi, minva la remor de l'aigua i ja fosqueja, però a claror confosa 

de la llanterna del veicle, veiem, suaument, voleiar milers de petits 
bovallons que a mida que avancem s'engroixeixen . Arribem a Viladrau. 
La neu ja ha cobert, amb blanc mantell, les teulades i carrers d'aquell 
joliu poble. 

La bona taula, la bo!"la llar de foc i el bon llit de can Bofill, ens re
torna i ens treu l'encongiment, però el mal temps no cedeix i és opinió 
dels vilatans que per are no cedirà. 

Sense cap il·lusió i resignats a retornar demà, pel mateix camí que 
haviem vingut, ens acotxem a mitja nit. 

Un fort terrabastall trenca sobtadament el meu son confiat. Era un 
company matiner que havia espiat com l'espai s'asserenava i ara, ja 
arreu se veien brillar pampelluguejants els estels. S'alça el dia i la 
blavor del cel sense un cÍap de boira, contrasta bellament amb la blan
cor de la serralada. 

Aviat, ardits, emprenem el camí, guanyem el Coll de Buc de Riol, 
les roques del Castell de Buc, i després de fer veguda a la font de la 
Tossa, pel coll de Sant Marçal i el serrat dels Tres Bisbats arribem a 
la hermita de Sant Marçal, situada en la feixuga vall del mateix nom. 

Havent dinat, deixem aquella ampla clotada, revoltant els altius i 
virolats turons del Home i les Agudes. Com està de formós el carni 
i el paisatge amb les negroses taques dels avets sobre el blanc pur de 
la neu, les gris;es fagedes, els centenaris castanyers amb ses fulles 
d'aram, amb els rierols que suaument s' esmunyeixen, jo no sabria 
dir-ho. Jo sols se que mai com avui havia vist el Montseny. Potser me 
dona més sensibilitat el contrast amb el pessimisme d' air . 

Hem deixat el coll de les Ferreres, Ja bella riera de Vilanova i gua
nyant els requiser que faldegen les Agudes, devallem i pugem suau
ment fins Ja Roca de Ja Cambra. Aviat al plà del Espinal i allà, rialle
ra i encisadora, la dolça Vall de Santa Fe. 

\ 
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Com sempre, a l'Hostal de Santa Pe, bon confort, bon estatge i 
bona cara. 

L'endemà, de bon matí, fem l'assenció al turó del Home i les Agu
des (1740 m.). Com el dia avans, el temps segueix explèndit. Del 
cim més alt, avui s' ovira abastament des d'el mar al Pirineu i des de 
I'Emporda fins les muntanyes Maleïdes i entremig milers de plans 
i turons escampats amb exquisida gràcia. 

Deixem amb recança Santa Pe, .deval\ant camí de Gualba, Coll de 
Gargantes, can Corbera. El camí gens fadigós, és bonic i sempre va
riat. Els petits saltats que per tots costats apareixen produint minsa 
remor, van creixent i acoblant-se fins a prod11ir l'imponent i estrepitós 
Salt de Gualba. Avall, avall, acompanyant-nos el monòton cant de la 
torrentera, deixant el llegendari gorg Negre i can Sala fins a la Farga 
del aram i aviat, molt aviat, a Gualba. 

EXCURSIÓ A TOSSA 

Era el dia 8 de desembre darrer que uns quants excursionistes ens 
aplegarem per a recorrer les formoses p latges i demés contrades de 
nostra explèndida costa brava. 

A les vuit del matí sortirem, rovei jant sempre el Mediterrà fins a 
Blanes des d'on, després de recòrrer i visitar lo més notable 
d'aquell joliu poble, emprenguerem amb dalit i entusiasme el camí que 
mena a Santa Cristina, fruint dels bells punts de vista que arreu s'ofe
reixen. 

V isitarem la capella i els seus voltants i en havent dinat en una 
propera font, seguirem el camí vers la platja de Lloret. Una volta 
ràpida per aquell poble mariner per excel·lència, un curt descans, i 
aviat amb pas lleuger, camí de Tossa perque no era cosa d'arribar 
massa avençada la vetlla . 

Eren, però, ja les set quan començavem a ovirar les llums del ria
ller poble de Tossa. 

E ls bons tossanencs se desferen en atencions. P ins les autoritats 
ens complimentaren. L'endemà matí recorrerem aquell bell tros de 
costa brava i visitarem detingudament el gran far del cap de Tossa, 



Costo Bravo 

(Clixé Gorina) 
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les edificacions primitives i les ruïnes de les muralles de la històrica 
Tussia. 

Tossa, la seva situació, el rastre de la seva història, J'alegroi poblat 
modern, la seva superba costa, tot, tot se recorda amb veritable joia 
i estimula a retornar~hi. 

EXPLORACIÓ DEL A VENC 

DE LA SERRA DEL GALL 

Foren en nombre molt crescut els socis que el diumenge, dia 18 
de gener, es traslladaren a la Serra del Gall, desitjosos, a r ensems 
que de fruir els encants de la Natura, assistir a J' exploració del avenc 
de la esmentada serra. 

Presenta, aquest avenc, una entrada vertical d'uns 9 metres de 
llarg per 4 d'ample, endintzant-se l' esboranc fins a unél fondària de 
19 metres, el qual conserva quasi sempre les mateixes mides en son 
aplomat trajecte i trobant-nos al tocar terra amb una sala de grans 
proporcions . 

Una forta pendents acompanya a una petita esquerda que després 
de franquejada, presenta un nou forat també de bastanta amplada. 

Escorrent-se corda avall 3 metres més, es troba un ample corredor 
de pronunciada pendent que en pocs passos condueix a una altra gran 
sala voltada de capritxoses tosques que atansant-se unes amb altres 
formen un sostre verament deliciós. 

Aquesta segona nau que segueix la direcció S. O. i que es troba 
a 9 metres més de fondària, te una alçada d'uns 14 metres per 12 de 
llargada i 5 d'amplada . 

Amb aquest avenc la nostra espeleologia podrà conta amb un 
exemplar més en la seva catalogació, particularment per les seves 
amples proporcions, no perque ofereixi particularitats especials dignes 
d' estudi. 



60 ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 

EXCURSIÓ 'A 
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El diumenge dia 25 de gener, un nombrós estol de socis realitzà 
l'anunciada excursió a Moncada, Vallensana, Sant Geroni de Ja Mur
tra, Torra Pallaresa, Santa Coloma de Gramanet i Badalona . 

A J'arrivar a Moncada la boira baixa ens priva d'admirar a curta 
distància, atravessem el Besós, al poc temps de pujar ovirem el poble 
de Vallensana al fons de Ja sotalada. Passem per ca l'Artiller arrivant 
després de poc, al collet de les Ermites, des d'on s'admira la bonica 
encontrada . 

Després d'un curt descans, seguim el camí ral que ens porta a 
Sant Geroni de la Murtra, bonic monastir que fou residència de frares 
en el segle XV. Aqueix monestir mig abandonat, l'han convertit en 
hostal per a estiuejants. Es digne d'admirar el gran claustre d'istil 
gòtic i la seva magestuosa façana. 

Seguint la nostra ruta arrivem a la Torra Palleresa. 
En la façana del casal, tots els finestrals ostenten escuts o testes 

de personatges, a r entrada hi ha un formós pati de boniques arcades 
de marbre, fi les habitacions també hi han varis escuts, algunes pin
tures i mobles antics, que formen un bonic conjunt (estem en ple 
segle XV). 

A Santa Coloma de Gramanet visitem Ja seva església parroquial 
de rescent construcció 

Seguim la vora del riu fins a Sant Adrià i aquí prenem e l tranvia 
que ens porta a Badalona. 

CRÓNICA 

VISITA A TERRASSA.-El dia 25 de gener la secció d'arqueologia del 
Centre Excursionista de Catalunya, efectuà una excursió a aquesta 
ciutat per a visitar les esglésies de Sant Pere, concorrent-hi lo més 
intel·lecte d'aquella entitat cabdal de l'excursionisme. 
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Foren acompanyats per una representació d'aquest Centre, pel 
director de les excavacions de Sant Pere Sr. Badrinas, i molt bon ate· 
sos pel Rvnt. Dr. Homs, rector d'aquella parròquia. 

Allí foren escoltades amb molt interès les encertades paraules del 
conegut professor d'arqueologia senyor Casades i Gramatxes, cap de 
r excursió, qui aclarí en seguit de dubtes i feu veurer !'importància 
d'aquelles pintures murals i restauracions. 

De retorn a r estació fou visitada la casa Vinyals del carrer Major, 
essent molt elogiades les riqües pintures que decoren les parets 
d'aquella casa senyorial. 

Prometeren fer altres més detingudes visites a aquesta ciutat i una 
excursió a Sant Llorenç del Munt. 

SINDICAT n'lNICIATIVES.-Convocada per r Alcalde senyor Soler, va 
tenir efecte, el dia 3 de febrer, una reunió presidida pel mateix i amb 
assistència de representacions de la Premsa, Centre Excursionista, 
Junta de Museus, S indicat Comercial, i Gremi Industrial, per a tractar 
de la constitució a nostra ciutat d'un Sindicat d'Iniciatives (Atracció 
de forasters). 

Acceptada la proposta amb entusiasme per tots els reunits, després 
de tractar detingudament dels treballs que deurà portar a terme, ele
ments que deuran integrar-lo i normes essencials que deuran establir
se, s'acordà nomenar una comissió que integrada pels Srs. Eugeni 
Ferrer, Antoni Badrinas Escudé, Nicolau Talló, Pau Gorina, Francesc 
Capella i presidida pel Sr. Alcalde, cuidarà de l'edició immediata de 
senzills carnets amb indicació dels Monuments antics i arqueològics 
de nostra ciutat, establiments industrials, principals institucions, tea· 
tres, societats, hotels, restaurants, serveis i rarifes de carruatges, 
horaris de ferrocarrils i itineraris d'algunes excursions pels voltants de 
Terrassa, muntanyes veïnes, etz., quins carnets es donaran a tots els 
forasters que desitgin visitar Terrassa. 

Cuidar ademés dita comissió dels treballs preliminars per a la 
constitució definitiva del Sindicat i estudiar els estatuts per qu~ deurà 
regir-se, que seran sotmesos a la aprovació o rectificació d'una Junta 
extraordinària a la que hi seran convocades delegacions de totes les 
societats econòmiques, culturals, polítiques i recreatives i institucions 
i corporacions oficials de nostra ciutat. 
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Està del tot enllestit el text del esmentat carnet que contindrà 
totes les dades que hem apuntat, anuncis i un plano! de Terrassa amb 
indicació dels llocs i edificis de major interès pel turista. 

També està ultimat l'estudi dels estatuts i organització general, per 
quin motiu dintre pocs dies se procedirà a la constitució definitiva del 
Sindicat. Avans, però, es molt probable que un dels més valiosos ele· 
ments de r Atracció de Forasters de Barcelona, quina benemèr!ta 
institució ha ofert el més decidit apoi, donguí una Conferència pública 
tractant de la obra a realitzar pels Sindicats d'Iniciatives. 

* * * 

El Centre Excursionista de Terrassa se complau en remerciar a la 
primera autoritat lo.:al, a les demés entitats i a la premsa, r entusiasta 
acollida que han dispensat a la idea llençada des de les planes 
d'«ARxIU» organitzant un Sindicat d'Iniciatives del que esperem abun
dosa fruitada. 

ExcuRSIONS FETEs.-El dia 14 de desembre, fou efectuada una ex• 
cursió de muntanya a la Barata, Font de la Pola, Cova d'En Capa
blanca, les Pujolades, Matarrodona i Sant Vicens de Castellet. 

- El dia 21 de desembre s'en portà a cap una a Mongat, Tiana, 
Montalegre, Sant Fost de Capcentelles i Mollet. 

-El dia 29 de desembre s'explorà l'avenc de la Serra Llarga. 
Forma una boca d'uns 2 metres d'ample per 11 metres de fondària, 

al fons es forma una petita bauma. No ofereix cap interès especial. 
·-El dia 11 de gener, varis elements del Centre, anaren a Marto

rell, Sant Andreu de la Barca, Papiol y Rubí. 
- El dia 14 de gener, s'anà a la Cova d'En Capablanca (fins ara 

havíem indicat com a tal la de Puigdoura) és al bell mig d'un especiat 
a prop del camí ral de Manresa, resultà impossible pujar-hi, segura
ment més endevant amb bon material s'intentarà fer-ho. 

-El dia 28 de febrer, un grupo d'excursionistes matinejadors, 
ferem via al Girabau i les Fonts del Sabater, on ens ajuntarem amb 
els més terdanencs, que feren el trajecte amb carruatge. 
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Fem cap al Catafau, Farell i Salts de Guanta, l'aigua abundosa 
corre adelarada, saltant de roca en roca, escumejant, per caure dintre . 
un gorg profund, on sembla que reposa, per pendre nova fúria en sa 
carrera folla i caure de més alt en mig de negres roques, cobertes de 
flnja molsa. Allà, dintre aquella solitut, on es mostra tan bella Natura, 
s' on tant sols la feréstega remor de r aigua i l'ocell tímit que fa l'ultim 
assaig del seu càntic predilecte .. . 

Hom s'hi troba dolçament sorprès. 

ANUNCI D'EXCURSIONS 

( SUSTITUCIO DE LA FULLA l DEL ANY X) 

DIA 14 DE MARÇ 

Excursió a Martorell, Abrera, 
Rebato, Esparraguera i Qlesa 

Sortida a les cinc del matí, retorn des d'Olesa amb el tren de 
quarts de vuit. Cal portar-se provisions. 
Sessió preparatòria, divendres, dia 12. 

DIA 19 DE MARÇ 

Visita al bell casal de Can Vinyals (carrer Major), Claustre 
gòtic en el jardí propietat de la Sra. Vda. de Alegre (proce
dent del Convent de Sant Pere de les Puelles) i Nova ins
talació de clarificadors de la Mina Pública d' aigues de nostra 
ciutat. 
Reunió a dos quarts de quatre en punt, a Can Vinyals . 

DIA 21 DE MARÇ 

Excursió al Prat del Llobregat, Camp de Volateria (Escola Catalana 
d'aviació), Tallers Hereter (construcció de aeriplans), Estació 
Marconi i Granja La Ricarda. 

Sortida de Terrassa, a les 8; de Barcelon a Passeig de Gracia, 
a les 9'30; arribada al Prat, a les 9'52. 
Inscripció i sessió preparatòria, dimarts, dia 16, a les nou. 
Pressupost 5 '50 ptes., viatges de trens. 
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DIA 28 DE MARÇ 

Excursió a Coll d'Estenalles, Vall de Mura i Talamanca 

Sortida a les 4 del matí, a peu, i el retorn des de la Mata amb 
carruatges. 
Portar-se la minestra. 
Preparatòria, divendres, dia 26. 

DIES 4, 5 I 6 D'ABRIL 

Festa de Pasqua Florida 

Excursió a Sant Pere de Roda, Llançà, 
Figueres i Castell dels Comtes de Perelada 

Dia 3, (dissabte).-Sortida de Terrassa en el tren de les 13'30 i de 
Moncada en el de les 14'49, arribant a Figueres a les 19'44. 
Sopar i dormir a Figueres. 

Dia 4.-Sortida de Figueres en tren a les T35, arribant a Vilajuïga 
a les 8'04. 
De Vilajuïga a Palau Sabardera, al peu dels espadats Sant 
Pere de Roda, des de quin enlairat lloc i camí se dominen 
explèndits panorames, J'Empordà, les muntanyes franceses 
de Conflent i Vallespir, etz. Dinar a Sant Pere de Roda. Deva
llada per Santa Elena i Vall de Santa Creu fins a Llançà, 
magnífic lloc de la Costa brava catalana. 
Retorn a Figueres en tren que surt de Llemçà a les 19'52 
i arri va a Figueres a les 20'37. 

Dia 5.-Sortida de Figueres a les T35 i arribada a Perelada a les 
T 4 7. Visita al Castell. 
Dinar a Perelada. Sortida a les 13'29 per arribar a Moncada 
a les 18'37. 
Pressupost 50 ptes. (bitllet ordinàri), comprés viatges i fonda 
a excepció del dinar de Sant Pere de Roda i els esmorzars. 
Sessió preparatòria i inscripció, dimecres, dia 31 de març. 

Grafies Ln Indústria-Joan Morral 
Passeig. 7 i9 TERRASSA 
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ESTORES, ALFOMBRES 

I PERSIANES V 0e JOSE~ 

Antoni Rovira .. .. F~~~~?BA 
CASA SIMÓN _ FUNDADA EN 1 J 10 · · · · Ex-operador de les prlnclpala cases d'Américe 

Font ... vella, 14 "' Teléfon 2349 ·' · · Sant Pere, 4 TERRASSA 
·~!:X!~· 

·~!X:?~• 

Articles per a esports 
de la casa 

A. Alimundo i C.iª 
de Barcelona 

Foot·BlJI/, Basse blJll, Polo, Hockey, Golf, 
Croquet, Boxe, Criket, etz. - Motocicletes: • · 

ClJirlp_i6n, Levis, New-Hudson, Swift 
Clcle•Cars: SWIFT-BABY 

Bicicletes: Varies mlJrques lJngleses 

Representant a Terrassa: 

SECUNDO CABA - font-vella, 1 3 

·~!X:!~• 

·~!X:!~ 

LA CATALANA .. 
Carruatges de lloguer 
:: per a totes parts :: 

.. JOSEP MART! 
Successor de Miquel Torres 

• · COTXERIA: 
SlJnt Leopold, 66-Teléfon 1891 

'' SUCURSAL: 
Hotel de España. TERRASSA , , 

lii~l:::.l!C:]~··~l:::.l!CJ~• 

Camises, Calsotets 
i Bruses a mida 

CAMISERIA 

. . . . ELECTRICITAT 

. . . . Maquinaria i Material Eléctric 

. . . Montatges en general: Utils maquinària 
lnstalacions de Llum i Calefacció 



Ea Predilecta S. !71. 'Fdb,.ica de poseosey i ri,. 

fons .,(JJípósítde cervessa 

pair Í 'i'lísen A!Y' A&' Pare .{òfaurador, 60,, <re!èfon, 2009 

Panyos i Novetats 

Ferrer • 
l Duran 

Despatx: Sant Pere núm 38 
Telèfon, 2350 

RAMON 
MORRAL 

CONSTRUCTOR DE CLAUS DE 

TOTES CLASSES, ESP:ECIALITAT 

PER A DIABLES l ESTRICADORS 

CARRER TOPETE, 61 

GRAN HOTEL RESTAURANT PENINSULAR 

J. POMPIDOR 
CARRER DE SANT PERE NÚM. :'.>6 

TELÉFON. 1612 

Pianmr~.~RètoJs.-Ma
qt1inària. i Mo.-
hl es esmaltats. 

Jqsep ReiQ 
lrileo, 19 TERRASSA 

CARTA, COBERTS, SALONS PARTI· 
OULA RS, ESPLÉNDITS SALONS PER 
A BANQUETS· SERVEIS ESMEHATS 

Els Ol:nameats. més bonics. Lww
sos i barats són els teixits 

artístics de seda 

l>EMAJtEU·-1..0S A 

JOSEP VALL 
Sr. Llorenç, 27 -T elèf., 1770 

DICCIONARIS, OBRES TÉCNIQUES 

FLORENCI COSTA 
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