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Guillem Herus 

RESULTAT de les bregues polítíques ha~udes a Barcelona a 
mítjans del segle VX, entre els elements de la Bíga i els de 
la Busca, fou executat un veí del terme de Terrassa, no

menat Guillem Herus. 
Com sia que els historiaíres de la nostra ciutat, els hi passà 

per alt aquest fet, fa rem constat en l' ARxru nostres recerques, tot 
just començades. Per tal motiu, no sabem r extensió del treball 
que avui emprenem. 

L'origen de la Biga í de la Busca és de l'any 1387, data en 
que començaren els elements de la primera a exercir el monopo
li dels càrrecs de la Ciutat de Barcelona. Els de la Bíga (que el 
seu nom prevenia de Biga-fusta grossa) eren gent acomodada 
que no volien deixar cap lloc pels de la Busca (que el seu nom 
prevenia de Buscall-fusta petita), la democràcia de llavors un 
xic exacerbada. 

Aquest malestar s'anà fent cosa endèmica, arribant a esdeve
nir la lluita de la gent del camp contra la de la ciutat. Cosa na
tural, doncs, que ultrapassés les portes de Barcelona, i que els 
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partidaris d'uns i altres s' extenguessín per totes les terres catala
nes. Així era, per quan llegint la f!isfòria de Mallorca, trobem que 
en els mateixos temps hi havien aldarulls, els quals també feren 
una víctima, En Simó Ballester, desquarteritzat el 4 de gener de 
1457, en la ciutat de Palma. Aquest element perteneíxeria, en la 
Catalunya peninsular, a la Busca. 

En l'any 1453 els partidaris de la Busca, que no veien acces
sibles els càrrecs públics, obtingueren un triomf amb el nomena
ment de Galceran de Requesens com a Governador de Catalu
nya, que era un partidari decidit de la Busca. 

Convenen els historiadors que tal nomenament, fet pel Rei 
Anfòs V, era per buscar una divisió entre els catalans, car es 
tractava de desposseir, àdhuc contra llei i raó, de les investidu
res als elements directius fins llavors, per a donar-les a .gent af a
vorida. 

En les Corts que començaren en l'any 1454, hi hagué molts 
representants de víl"les, nomenats pels subsidis en metàl"líc fets al 
Rei Anfòs, qui els donà privil"legís í cartes de llibertat. Aquests 
elements tots perteneixíen a la Busca. 

Del malestar regnant en el segle XV, de les lluites per coses 
trivials, del caràcter d 'aquells avantpassats, se'n troba una nota 
en l'obra de Benedícto Croce, ''La 8paç¡.na ne/la vila italiana du
ran/e la Rinascen~aff quan diu que: ff els catalans no sols practica
ven el comerç en les costes italianes, sinó que també la pirateria, 
favorescuda per la persistència de les lluites amb 6ènovaff. I en al
tre passatç,;e de la mateixa obra, diu que: des de que els italians 
tractaven amb els espanyols eren més brutals, sovintejaven els de
lictes de sanç¡., i era general la costum de jurar pel cor de Déu. 

I, posats que hi som, copiem aquells dos versos del Diàleg de 
Ponta no: 

"Non tanto la Sicília é ferace dí grano 
quanto la Spaqna dí piratí" 

Queda fora de tot dubte que, a no haver-se mirat passiva-
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ment aquella !J'Uerra civil entre la Bí!J'a i la Busca, no s'hauria 
allar!J'at tant de temps, i no hauria costat caure un cap sangonós 
en un lloc públic de Barcelona. 

No gensmenys el temps posà les coses al seu lloc, car lenta
ment s'anaren despresfü~iant els elements de la Busca, els quals 
reberen ço que se'n diu el favor oficial, i molts d'ells acabaren 
per unir-se a l'!nterès !J'eneral de Catalunya. 

Però, referint-nos a l'objecte principal d'aquest treball, estam
parem la nova que hem trobat en el Dietari de la 6eneralitat de 
Catalunya. Diu així: 

23 d'octubre del 1456. "Lo dit díe, fou penjat, séns procés, séns 
defenses, e en df e de fésta, En 6uillem ff erus del terme de Terraça, 
acusat de certa resisténcia; de la inculpació stava ell cert que po
dia lliurar-se'n o disculpar-se per justícia. E feu-lo penjar lo rey 
de Navarra com a lloen-tinent del senyor Rey. E fou açó en temps 
dels fiomens de la Busca". 

Fou tan contra fur i contra llei aquesta execució, que, sola
ment amb llegir la nova, l'ànima es revolta. 

Als historiadors se'ls hi ha passat per alt aquest passat!J'e i 
serem nosaltres qui, amb paciència, anirem fur!J'ant dintre dels 
arxius, creient que podrem fer alguna llum sobre el personatge 
terrassenc que, per les lluites polítiques, li costà o bé s'hi jugà la 
vida. 

En el vinent número d' ARxm, creiem donar més dades. 

x. 
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lmpressió--ressenya d
7 

una excursió al Pireneu 

UNA SETMANA DE JULIOL DE 1923 

GOSAR de la ll iure estada en els deserts recons de la muntanya, 
fruir de noves emocions, viure en amorós contacte amb la na

tura, desfets de les preocupacions de l'atrafegada vida ciutadana, 
heu' s aquí el principal objecte de la nostra excursió. 

Una magnífica tenda de campanya fou el complement de la indu· 
mentària acostumada. Amb ella poguérem finir les jornades, on mi
llor ens plagué, aprop dels enlairats cimals, arran dels llacs, que com 
argentats joiells s' extenen per les vessants de la gran carena central, 
i en els alegres prats de les formoses valls. Recollits en nostre fràgil 
refugi, oírem l'oreig de la plu_ja, el sò de la tronada tempestuosa, i 
també les boires per no ésser menys. algunes nits extengueren son 
mantell humit, acaronant-nos suaument i logrant tan sols humitejar 
les teles de la tenda. 

Nostre primer campament fou establert en la desfregada conca de 
la rivera de Creguenya, aprop del grandiós llac del mateix nom. Hom 
pot fer-se càrrec que no és cosa gaire corrent, passar les nits en aque
lles solituds, en un migrat replà de la tartera, tenint per capçalera els 
nevosos cims del massiu de la Maladetta, en 1ironats d'un paisatge me
ravellós; ens hauríem extasiat contemplant-lo: els cims més propers 
es perfilaven amb un relleu extraordinari, a nostres peus, el riveral de 
l'Essera envolcallat de tupida boira, apareixia com sot d'enigmàti ca 
fondària. Nostre estat d'ànim forçosament es trobava influït per tots 
aquells detalls i més pel sobtat canvi efectuat en poques hores, des 
de nostra ciutat a n'aquells indrets. El delicat refugi no l'hauríem can
viat pel més confortable palau. La realitat, però, va anar imposant-se; 
el cansament produï~ pel llarg i ràpid viatge, es deixava sentir; una 
dolça son s'apoderava de nostres cossos, mentre la lluna platejada es 
reflexa va en les neus eternes dels grans cims i els estel s eren ca pri
ciosos dibuixets en la negrosa volta del cel. 
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ASCENSIÓ AL PIC D'ANETO 

Encara que s"hagi parlat molt de les ascensions a n"aquest impor
tant cim, em sembla que per la originalitat de la nostra, bé val la pe
na de fer"ne esment. No t'espantis amic que llegeixes, no ressenyaré 
allò que ja han esplicat altres. En la nostra excursió no hi hagué ni 
la típica sortida matinal amb els guies, ni els consells rutinaris d'a
quests, ni el burgit de la tempesta; tampoc s'intenta detallar el celebè
rrim «pas de Mahoma», la gelera, ni parlaré gairebé del mateix 
cim. 

Un 90 per 100 d'ascensions es porten a cap, prenent per punt de 
sortida el magnífic Xalet de la Renclusa i, en proporció un xic més cres
cuda, els qui efectuen J' excursió van acompanyats de guies. Nosaltres, 
quatre amics, ens apartàvem de la ruta ordinària i no volíem guies; no 
us penseu que vàgim realitzar, però, alguna proesa ni temeritat; allò 
que nosaltres portàrem a cap, ho pot senzillament fer qualsevol ex
cursionista que conegui la muntanya. 

Un guia que marxa amb aquella rigorositat cronomètrica que con" 
dueix i sab a tot arreu, pot ésser molt útil per aquell excursionista, no 
gaire muntanyenc, o per aquell que segueix i escala muntanyes pel 
sol fet de tenir-ne una més a la llista, i porta el compte dels m etres 
que ha pujat amb un xic de vanitat, o també per aquell qui té la dèria 
de fer molt camí sense aturar-se a contemplar com es mereixen les 
sublimitats de la muntanya, però a nosaltres que sols desitjàvem gau
dir-nos de J' excelsa natura en aquells indrets on es mostra altívola, 
emocionant i severa, i apreciar-ne els més insignificants detalls i sobre 
tot no ens interessava finir la jornada en un punt determinat, perquè 
tots els indrets ens eren bons, a tot arreu ens parlaven amb el mateix 
llenguatge, expressiu i clar; un guia no ens feia cap falta. 

Volguèrem petjar el cim d'Aneto i disposàrem l'ascensió pel cantó 
de Creguenya, vàrem travessar la gelera de Corones, fins al Coll del 
mateix nom, on deixàrem nostre pesat bagatge, i el més enlairat cimal 
del Pireneu sense esforç extraordinari fou nostre. I amb quines parau
les podré parlar-vos de !'infinita visió de majestat i grandesa que hom 
reb en arribar-hi!; són emocions que cal viure-les per poguer-les apre• 
ciar tal com són; jamai un home, per més que es cregui que aima la 
muntanya però que no hi ascendeix, podrà fer-se càrrec d'aquell es" 
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trany sentimentalisme que envaeix l'esperit del qui arriba al cim. Es 
una expressió ínt ima que no s'esborrarà mai més, ans bé, el qui la reb 
fruirà fent-la reviure, recordant-la. 

Moltes muntanyes, moltes va lls i molts cims des d'allí s'oviren; no 
obstant en aquells moments hauríem desitjat fer descórrer el vel calit
xós que s' em piuava de l'horitzó llunyà; hauríem volgut distingir d'entre 
aquell laberíntic muntanyam, les <l'aprop de casa per rebre'n de llurs 
fronts de pedra el record dels nostres. 

La devallada fins a la Renclusa per la gelera d'Aneto i els Porti
llons fou feta sense cap contratem ps. Arribàrem a n'aquell excel·lent 
refugi, quan el sol s'havia amagat ja, darrera els massius de Posets i 
Perdiguero i la boira tafanera s' extenia lentament cobrint els cims de 
la serra geganta. 

ELS CABIROLS (1) 

El dia següent l'empleàrem en descansar,-bé ens ho mereixíemf-. 
Els voltants de la Renclusa prou formosos, foren nostre camp d'ex
cursió. El plàcid estany, per quines blavoses aigues s'hi reflexa l'agut 
Pic de Padema, les verdoses comes de l'alta ribera de l'Essera, ata
peïdes de floretes de mil colors, les nues vessants i estarterades se
rres blanquejades d'eternes congestes, i l'aigua que pertot arreu s'es
corra remorejant festosa , formen un conjunt admirable , ben digne 
d'ésser contemplat amb calma i quietud. 

Els cabirols són els reis de la muntanya; per ells els passos difí
cils no existeixen, tresquen lleugers per tot arreu. Tothom sab que co
rren a velocitat extraordinària, però per fer-se una cabal idea de la fo
lla cursa que emprenen al fugir, cal sobtar-los, quan descansen, so
vint sobre una congesta, o quan peixen en els herbeis issolats d'algun 

(1) Generalment, entre nosaltres, són coneguts amb el nom d'cisards>. També en alguns llocs de la 

muntanya catalana així mateix els anomenen. Alguns autors admeten les dugues formes. Amb tot1 sembla 

fque la millor és ucabirol", car en l'altre s'hi endevina una gens dubtosa procedència de la mateixa paraula 

rancesa. Entre altres llocs, a l'alta muntanya del Bergadà, Cardener, Urgellet i Andorra1 en diuen "cabirolsu .. 
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replà de la muntanya, i sobtar-los d'aquesta manera, més que res, és 
fruit de la casualitat. Fent via vers el Furcanada, seguint el curs de la 
vall, hom admira propera al Forat d'Aigualluts (avenc on tota l'aigua 
que s'escorra de la gelera d'Aneto i estany òe Barrancs desapareix so
ta terra) la formosa cascata d'Aigualluts; per una suau pendent s'en
tra de plé al magnífic pla herbat del mateix nom. En aquest pla tin
guérem la sort de sorpendre a una remada d'uns 20 cabirols que hi 
pasturaven. Podeu contar quins crits: e ls cabirols[, els cabirols! .. . tan 
fou oir nostra cridòria com un d'ells, sense entretenir-se gaire, va pen
dre la· davantera i en llarga filera els altres marxaren furients. De tant 
en tant, jo crec per orientar-se, s'aturaven, guaitaven a tots indrets 
i altra volta amunt. Creuríeu que també ens vàrem sentír caçadors1 A 
la primera visió dels cabirols, tots quatre companys tinguérem el ma
teix pensament; fer ús d'un petit revòlver, que portàvem en una de les 
motxilles. Quin tràfed'-els cabirols ja qui sab on eren quan sonà el 
primer tret. Les simpàtiques bestioles a l' oir el soroll dels nostres}ino
fensius dispars, que ressonaven pels replecs de la vall, devien pensar 
que eren atacades per un nombrós exèrcit, i fugiren esparverades, sen
se entretenír-se a guaitar ja més enrera. 

El dia següent, a l'estany dels Puys o del Furcanada en la vessant 
que dóna aigües a la Vall d'Aran, environat de blanques congestes 
que besaven l'aigua, dos cabirols es re volea ven en una d'elles. Nosal
tres baixàvem del Coll dels Aranesos i estàvem situats a uns 50 me
tres de desnivell de r estany. Les banyudes bestioles, jugant, ni varen 
heure'n esment de la nostra presència en els primers moments. Un 
company, al qual per unanimitat vàrem reconèixer ser el més hàbil ti
rador, proposa de disparar el primer tret. Amb la blancor de la neu de 
la congesta, el pelatge rogenc dels cabirols contrastava, i tenint en 
compte la poca distància que ens en separava, podíem apreciar els 
més insignificants moments. Bruns la bala, a la qual per endavant ha
vem pronosticat el somni etern en les calmoses aigües de l'estany o 
bé en el requisser de Is tartera, i els cabirols s'aixequen lleugers i fu
gen, fugen adelerats, sens dubte, amb son cor vessant d'odi pels qui 
tan barroerament interrompien llur idil·li. 

Els altres dies d'excursió ja no veiérem més cabirols . 
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FURCANADA I VALL D'ARAN 

Un dels campaments més ferèstecs, però també més ple d'atractius, 
fou el que establírem en el repeu d'aquell interessant massiu del Fur
canada, el qual forma el primer cim de la carena de la Maladetta; és 
una muntanya de forma original i fantàstica. La regió que l'envolta és 
per demés estranya i d'aclaparadora solitud: uns estanyols esquifits 
jeuen en sots negrosos, en els quals les neus no s'han fos del tot i per 
damunt les aigües hi suren grans blocs de gel. Les vessants són nues 
i estarrerades, roques i neus és tot ço que hom hi admira. Nostre refu
gi, col·locat a mitja costa del Coll dels Aranesos, era un petit punt en 
la immene:itat de les altes parets de roques. La nit hi transcorregué 
quieta i humida; des de les primeres hores del vespre, del cantó de la 
Vall d'Aran en vingueren grans glopades de boira invadint aquelles 
reconades, i al matí següent els primers raigs de sol lluitaren brava
ment per deixar~nos fruir altra volta d'un jorn serè i lluminós . Per la ri
bera de l'es tany dels Puys entràvem a la Vall d'Aran i ens endinsà
rem seguidament per l'exuberant Vall del Jueu o de r Artiga del Lin, 
on una vegetació selvatge cobreix les abruptes vessants. Arran dels 
rial lers prats atapeïts de fresc herbei i vorejant un rierol pel que s'hi 
despenja aigua claríssima, afanyosament enllestírem la tasca de plan
tar la tenda, doncs el temps no es presentava gaire falaguer. Poc des
prés de recollir nostres trastos, oírem el gotellar de la pluja batent en 
les teles. Al defora, foscor i oreig d'aigua; a dins humorisme i fresques 
rialles . La muntanya ens havia unit amb una germanor admirable; co
mentàvem les peripècies i emocions viscudes, i, amb recança, dispo
sàvem l'itinerari per les darreres jornades d'excursió que massa de
pressa s 'acostaven. 

No m'extendré detallant les meravelles amb què la Natura ha or
nat a la Vall d'Aran; han sigut ja prou enumerades. La manca de dies 
disponibles no ens va permetre rodar per tots els indrets d'aquella for
mosa vall com és menester. El paisatge passà per nostres ulls, ràpid 
com visió cinematogràfica : des del poblet de Les Bordes a Salardú, un 
sol arde nt il luminava els caserius, les riberes i muntanyes i en feia 
un conjunt d'un to alegre i harmònic. 

Deixàrem aquella vall, traspassant la llarga collada de la Bonaigua 
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o del Pallars i pot dir-se que nostra travessia muntanyenca era a les 
acaballes. 

El temps, que en tots els dies anteriors havia sigut relativament bó, 
empitjorava a passos llargs; no ens queixàvem per això; amb nosaltres 
no s'havia mostrat pas egoísta regatejant-nos bon temps i per tant, no 
hi teníem res a dir. D'aquell bé de Déu de pluja, pedra, llamps i trons, 
que en altres circumstàncies fins ens hauria fet perdre l'humor, alla
vors gairebé ens feia gràcia. Ho varen pendre pel comiat de les mun
tanyes . El soroll del trò. ressonava a nostres orelles com la potent 
veu dels cims que ens diguessin: Adeul i les boires corrien esboge

rrades plorant, plorant la fugida dels amics .... 
A passos de gegant, camí de la ciutat, ens allunyàrem d'aquelles 

regio ns, on hi regna calma i solitud; sovint, carretera enllà, giràvem 
l'esguard enrera, per rebre'n el darrer alè. Els cims més alts ens es
pia ven. 

Nosaltres fruirem recordant aquelles hores de ·serenor captivadora, 
que ja finien. 

Les lliçons de paciència i temperança, que rebérem en la curta es
tada a la muntanya, havien enfortit nostre esperit i retornàvem a casa 
si hi cap, més joves, plens d'optimisme, i preparats admirablement per 
seguir el costarut camí plé d'entrebancs i lluites de la vida ciutadana. 

Ciutat, 14-3-24. 
s. 

C RÓNICA 

ExcuRSIONS FErEs.-Dia 20 de gener: Per més de 20 socis fou por
tada a cap la de Sant Llorenç del Munt, passant per les fonts Soleia i 
del Sauc. 

Dia 28.-Una trentena de socis realitzaren l'exploració del Avenc 
del Davi. 

Dia 3 de febrer. - Un afalagador èxit obtingué l'anunciada per 
aquest dia a Cervelló, a l'objecte de visitar les fàbriques de vidre Men
sa; 32 socis foren els que hi assistiren . 
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Dia 10.-A la Pola, Coll de Tanca, Coma d'En Vila, La Mata, font 
d'Estenalles, Turó de Montcau, Coll d'Eres, Canal del Bosc i Can 
Pèlacs. 

Dia 17 .-Ur.1a vintena de socis concorregueren a la de Mongat, 
Tiana, La Conreria, Sant Pont de Capcentelles, Martorelles i Mollet. 

Dia 24.-A Can Torres, Gorc del General, Mal pas de Can Torres, 
Turó del Muronell, Avencs del Muronell, Pont de la Penyora, Sot de 
la Carda, Girabau i Muntanyeta de Can Sala s, essent 20 els socis que 
la realitzaren. 

Dia 2 de Març.-Una dotzena de socis es traslladaren a la munta
nya de Sant Llorenç. 

Amb motiu de les festes del Carnaval, foren varis els socis que 
aprofitaren les mateixes per a dur a terme algunes excursions pirenen
ques, com són: 

Dies 1, 2, 3, 4 i 5.-A Puigcerdà, Mont Louis i Font Romeu. 
Els mateixos dies a Porté, cims de Coll Roig i del Carlit, Estany 

de Lanós, Coll de la Grave, Les Bulloses i Mont Louis. 
Dies 4 i 5. -A La Molina i Pla d'Anyela, fent pràctiques de ski. 
Dia 9.-Més d' una vintena efectuaren la del Castell de Sardanyo

la, passant per les serres de Galliners i Clin Camps . 

Dia 16.-Un èxit esclatant assolí l'assenyalada per aquest dia Ole
sa, La Puda i Esparraguera, per a visitar les Coves del Patracó, doncs 
en nombre de 72 foren els que hi concorregueren . 

Dia 19.-Varis socis anaren a la de l'Obac, font de la Portella, Re
llinàs, Can Còdol i Vacarisses. 

Dia 23.-Es realitzà l'anunciada per aquest rlia a Can Robert, Can 
Pobla, Camí del mal pas, Santa Agnès, Les Arenes, Sant Feliu del 
Recó, El Girabau i Matadepera. 

Acrns 1 NOVEs.-Ofrena: Per la Institució Catalana d'Història Natu
ral ens ha sigut ofrenat el volum de la seva publicació que porta per 
nom «Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural». Moltes 
gràcies. 

C0Nv11s.-Per la Junta del Terrassa F. C. fórem atentament convi
dats a la festa que en homenatge dels seus jugadors, celebraren el 17 
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de febrer. La nostra Secció d'Atletisme cuidà de representar-nos, pre
nent part en les diferents proves atlètiques que es feren. 

De la Societat Coral «La Llanterna», al concert que tingué lloc en 
el teatre «Principal» el día 17 de març amb motiu de la presentació 
del seu novell Orfeó. 

Del «F. C. Unió Terrassenca», al partit de futbol celebrat el 19 de 
març, com a inauguració del seu camp d'esports. 

A ambdós actes, el Centre hi fou degudament representat. 

CA.RREc.-En la reunió celebrada en el Centre de D. del C. i de la 
l. de nostra ciutat, per la delegació de Penya Rhin,el dia 9 de març,el 
nostre Centre fou nomenat vocal del Sub-Comitè Executiu que ha 
d'entendre en la preparació del IV Gran Premi de Voiteretes que dita 
entitat té en projecte realitzar enguany en un circuït que passi per 
Terrassa. 

SusCRIPCIONS. -El Centre ha encapçalat una suscripció amb destí a 
les esperades obres de restauració de l'Ermita de Sant Salvador de les 
Espases, les quals dintre breu temps seran una realitat, degut en part, 
a les gestions realitzades per Iïncansable i benemèrit P. Joan So
là, Sch. 

Responent a la iniciativa llençada pel Centre Excursionista de Ca
talunya d'aixecar un monument en el «Coll de la Marrana» que perpe
tuï e l nom del que fou gran patrici de l'excursionisme, En Cèsar A. 
Torras, el nostre Centre ha obert una suscripció, a l'objecte de parti
cipar en l'esmentada obra, no dubtant que els nostres socis tots, qui 
més qui menys, desitjaran contribuir amb el seu òbol en aquest just 
record. 

Per les dues anteriors subscripcions, també s'han enviat llistes a 
les entitats excursionistas de nostra ciutat. 

PROJECCIONs.-EI dijous dia 14 de febrer va tenir lloc en el teatre 
«Recreo» una sessió cinematogràfica, organitzada pel nostre Centre, 
projectant-se, entre altres, la superba pel·lícula «Les meravelles del 
ski». L'interès que aquesta sessió havia despertat, quedà palesat amb 
la nombrosa concurrència que assistí a dit acte. 

També en el nostre hostatge han tingut lloc altres projeccions de 
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pel·lícules, ofertes, junt amb la màquina, pel nostre consoci En Josep 
Donadeu, les quals s'han vist molt concorregudes. Les pel·lícules pro
jectades han sigut: 25 de gener. Pireneus Orientals; Sports de neu o 
lvurill (Concurs del C. E. de Catalunya 15--22) i Una ascensió a la 
Jungfrn.u -8 de febrer: Concurs de skis a Luchon; L'escola de Mar; 
Concurs de Regates i Festes de Santa Cristina a Lloret de Mor.-22 
de febrer: Lo vida de les abelles; Les mosques i els seus perills; L' es
carnhat enterrador i Belleses del fons del mar. 

Així mateix tots els divendres han vingut donant-se les de diapo
sitives de l'abonament establert amb la casa Esteva Marata. 

CONCERT PER TELEFONIA SENSE FILS.-Aquest concert fou donat en el 
nostre hostatge el dimecres dia 12 de març, amb un aparell instal·lat 
per En Josep Gumbert, de Sabadell, el qual concert resultà interes
santíssim i complagué al nostres consocis que omplenaren el local. 

SECCIÓ o'ATLETISME.-El dia 7 del passat mes de febrer va tenir 
lloc la elecció total dels càrrecs del C. D. d'aquesta Secció, en la que 
resultaren elegits per unanimitat: 

President, Rosend Grané; Comptador, Jaume Altisen; Secretari, 
Joan Juan; Vocals, Josep Rigol, Ricard Altayó, Josep Avelló, Jaume 
Tria i Prudenci Soler. 

-Aquesta Secció prengué part en el festival que en honor dels 
campions celebrà el del «Terrassa F. C.» e l dia 17 del passat mes de 
febrer, sortint c lassificats nostres consocis de la següent manera: 

Llençament disc: 2. 0 n Francesc Aligué, amb 20 m. 30 c/ m. 
3 .000 m. cursa. - 1.er Vicens Fraga, amb 10 minuts, 25 s. 1/ 5. 

2. 0 " Andreu Meca, amb 10 » 32 » 

100 m. llisos - 2. 0 " Josep Pauls, amb 12 segons. 
Salts alçada - 2.0

" Prudenci Soler, amb 1 m. 50 c /m. 
Perxa - 1.er Vicens Fraga, amb 2 m. 30 c/m. 

1.000m. marx. atie.- 1.er Pere Pera, amb 5 minuts 35 s. 1/ 5 . 

·•11llJllJll1fl·llilli1··•1illlllilli1•· 



ARXIU DEL CBNTRB EXCURSIONISTA DE TERRASSA 33 

ANUNCI D'EXCURSIONS 

SUBSTITUCIÓ DE LA FULLA 11 DE L•ANY XIV 

DIA 6 D'ABRIL 

Excursió a Can Margarit, Can Boada de les Parentes, Forat del Vent 

i Font del Roure 

Sortida, a les 5 del matí.-Retorn des de J' estació d'Ole
sa amb tren.-Preparatòria, divendres dia 4.-Vocal, Pe
re Grant. 

DIA 13 D'ABRIL 

Excursió al Puig Madrona, Escletxes 

de Papiol, Papiol, Castellbisbal i Rubí 

Sortida, a les 6 del matí pels F. C. de C.-Pressupost, 1 
pta. - Vocal, Joan Datzira. 

DIES 19, 20 i 21 D'ABRIL 

Excursió a Núria 

Es sortirà de Terrassa el dissabte día 19, al migdia, a 
r objecte de fer nit en el poble de Ribes, per a continuar 
l'endemà fins a la vall i Santuari de Núria. El dilluns dia 
21 s'efectuarà e l retorn, sortint de Núria a mig matí en 



34 ARXIU DBL CENTRE EXCURSIONISTA DB TERRASSA 

direcció a Ribes, arribant a nostra ciutat a la vetlla del 
mateix dia. 
Juntament amb aquesta excursió la SECCIÓ D'ESPORTS 
DE NEU I D'ALTA MUNTANYA organitza un con
curs d'esports de neu, consistent amb vàries curses amb 
skis, les quals estan reservades als socis d'aquest Centre 
i que es portaran a cap si l'estat de la neu ho permet. 
Pressupost: unes 55 pessetes, comprès tot. Portant-se 2 
dinars i 1 sopar, queda reduït a unes 30 pessetes.-lns
cripció: Tots els dimarts i divendres fins el dia 15.-Per 
a més detalls, com també per la inscripció a les proves, 
dirigir-se a la SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU I D'ALTA 
MUNTANYA. 

DIA 27 D'ABRIL 

Excursió al Castell de Ça Pera 

Itinerari: Camí vell de la Mata, (passant per Can Marcet, 
Robert, Pèlacs i Bufí), Coll del Ròssec, Carena dels Gi
nebrers, Morral d'En Bens, Collet dels Obits, Font Fià· 
via, Canal del Singlà, Font de les Fugaroses, Camí dels 
Carboners, Canal de la Simanya , Font del Llor, El Mar
quet, Castell de Ça Pera, des d'on s'anirà a Sant Llorenç 
Savall per agafar l'auto de les 3 de la tarda, que porta 
fins a Sabadell, i d'aquí a Terrassa amb tren.-Sortida, a 
les 5 del matí.-Preparatòria, divendres dia 12.-Vocal, 
Josep Serra. 

DIA 4 DE MAIG 

EXCURSIÓ A CARDONA 

Visita al Castell i Salines 

El viatge es farà amb auto-camió.-Sortida, a les 3 del 
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matí.-Pressupost aproximat, 12 ptes - Inscrif>Ció, dia 
25 d'abril.-Vocal, Miquel Carantela. 

DIA 11 DE MAIG 

Excursió a Can Poal, Can Missert, Can Palet 

de Vistalegre, Ullastrell i Viladecavalls 

Sortida, a les 5 del matí. - Retom amb tren. - Vocal, 
Joan Figueres. 

DIA 18 DE MAIG 

Excursió familiar a la Granja •Flor de Maig• 

Sortida, a les 6 del matí amb els F. C. de C.-Retom 
amb tren des de Sardanyola.-Pressupost 2 ptes.-Por
tar-se la minestra.-Vocal, Ramon Buxadé. 

DIA 25 DE MAIG 

Excursió anyal a Montserrat 

El viatge es farà amb auto-camió, baix el següent itine
tari: Sortida a les 5 del matí cap a l'Obac, Rellinàs, 
Monistrol i Monestir. A Ja tarda es sortirà de Montserrat 
per arribar a Terrassa, a hora convenient, retornant per 
Santa Cecília, Can Massana, Els Brucs, Collbató, Es
parraguera, Olesa i Terrassa. - Pressupost aproximat, 6 
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ptes . - Portar-se les provisions. -Inscripció, dies 16 
20.-Vocal, Joan Mangot. 

DIA 1 DE JUNY 

Excursió a Castellar 

Itinerari: Matadepera, CasteÜar, passant pel camí ral, re
tornant per Castellar Vell , Riba tallada, i Sant Julià d'Al
tura.-Sortida, a les 4 del matí.-Vocal Josep Alavedra. 

NOTA.-Es prega als socis que tinguin lo. iniciativa d'alguna ex
cursió, se serveixin trnspas:sar-la al President de fa Comissió Orga

nitzadora d'Excursions. 

Jmprqmla La lrtddslria, · Passeig, 7 i 9. - Terrassa 
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Llibres Je ciència. -

Diccionarjs. - Üb-

jectes d 'escriptori 

CASA co·STA 
' f 

TOPETE, 98 LLIBRERIA TERRASSA 

··\ 

Màquinà J' E1criure 

L. C. Smith & Bros 

Abonaments per a la: con-

servaci6 i ' re pa ració J e 

tot~ clas.se Je 111àqui.µes 

: : : J~ cscriur~ : : : 

l.C.SMITH <\BROS. 

DfPOSITO GE.NERAl 

~ 

HE 
AQUÏ El 

SfCRETO DE lA 
SUPERIORIDAO,Rf• 
~Y.$UAVl!lAD 

DE LA IHCOHl>ARÀl!tf 

flHIURRO 

BOmo1ACfRO 
fil El SEG"ENTO 

OE KAYÚSCUlAS 

80LA5 Of ACfRO 
fil TOOA5 LAS PA1ANCA5 

SI lENCIOSA \ 
L.C.SMITH 4o BROS. -. _1 



Fàbrica de Calçat. ,., Especialitat en el d'excursionista 

CASAS I 
SANT OENÍS,. 15 

JOlERIA I RELLOTGERIA 

BISUTERIA I ÓPTICA 

COPES ESPORT 

·Josep Balada 
Teléf. 6399. -Font-vella, 19.-Palla, 2 

GARATGE <CERVANTES> 
TtJller de reptirlicíons d' éJuiomòbíls. 

Automòbils <Hísplino-Suíza;. - Hgèn

cfo de BALLET I BOFILL S. en Cia. 

Francesc Devaní 
'Celèf on~ 6491 'CERRASSA 

EL BAltATO 
Tallers i Magatzems de Mobles. -

Vendes a plaços, al comptat 
i major. 

Cremat, 17. - Telèfon, n.0 6269 

EXPEDICIONS A PROVÍNCIES 

G I R _A L T t,1111 1, 11~11 
1:1! '11111 

TERRASSA 

Taller de Construcció i Repara
ció de tota classe de maquinària 

VENDA l LLOGUER D'AUTOS 

Servei permanent per a tots els punts 

MuntanBr i Llonch 
Telèfon: 5694 

<:asa Batlles 
Constructor de mobles de luxe i sen .. 

zills, d'encàrrec 

Taller de construcció: GOLETA, 5 (RA" 
VAL), enfront de la Plaça del Mercat. 

TELÉFON, 6070 

Ex¡. osició tots els dies de 6 a 8: 

RASA, NUM. 101 

Despatx: 

Sant Pere, ..f o 

Tallers: 

Galilco 

ULLÉS I C.A 
AOÉNCIA 

Passeig, 5 i 7. - Teléfon,. 6321 EL AUTO UNIVERSAL 
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ES REPARTEIX DE FRANC ALS SE

NYORS SOCIS DEL CENTRE EXCUR

SIONISTA DE TERRASSA 

SUSCRIPCIO: TERRASSA, 9 pessetes anyals 

FORA, 10 » » 
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