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a M allorca 

LES terres daurades de Mallorca són terres d'ínsomní que 
conviden a la contemplació. 

EI qui pelegrina en llanJs viatf6es, fent d'excursionista for
çat, troba un bell repòs vora les cales mallorquines, en la ciutat 
quieta í sossegada com una bona mestressa, dins les viles rialleres 
banyades per la mar manyaga, o en aquelles de l'interior que to
tes tenen la seva coromina des d'on s'obira un confí de la Illa. 

I Mallorca, terra de contemplació, també ho és d'evocació, 
car Miramar parla de Ramon Lull, el qual morí apedregat en 
terres africanes; Valldemossa, de la Catalina Tomas, que, al de
clinar la tarda, sembla que sa fif6ura es dibuixa en l'horta amb el 
cistell al braç; Sóller, amb el seu Gorg, fa reviure aquell Simó 
Ballester, que l'ajusticiaren a Palma; en la ciutat, Porto Pi parla 
dels f6ermans Mancades, morts en la conquesta de Mallorca; 
Bendinat, pren nom d'unes paraules de I' Alt Rei En Jaume; l'Arc 
de l'Almudaina, fa reviure les gestes dels catalans, í apareix la fi
gura del ciutadà de Barcelona, En Pere Martell, al qual es deu 
la idea de la conquesta de la Illa. 

EI qui això escriu no es pas que Mallorca la conegui pam a 
pam, no l¡l'ens menys de deambular-hi llarqament, í d'haver es-
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crutat alguns recons, però cada jorn me'n sento més enamorat, 
trobant-hi nous motius d'encant. 

Certament que seria possible visitar nous paratqes per a admi
rar altres belleses, però quin poder d'atracció tindrà Sóller, que 
no em sabria estar de visitar-la en les meves anades a la Illa? 

Seran aquells tarongers amb le~ pomes d'or, o les llimones 
grogoses, joia d'aquells patis amb r aslota que hi lleizeix els amors 
de la novel·la? Seran aquells carrers tortuosos i nets, amb cases 
ombrívoles d'unes entrades amples, plenes de cadires, que espe
ren les reunions de l'hora baixa? Sera aquell torrent que salta 
com un noi enjogassat sobre les pedres, i que canta passant pels 
carrers del poble? Seran aquelles cares franques i simpàtiques, 
caràcters oberts i hospitalaris pels forasters? Serà aquella cade
na de muntanyes que la circunden com una garlanda de blavu
ra? Serà aquell port recollit, ple de beatitud i calma, on no hi 
deuen haver arribat mai els vents de la tempesta? 

Fa ben pocs dies, amb un excel·lent amic mallorquí hi tor
nava de romiatge al meu port de Sóller, per a somniar-hi i veu
re-hi les barques embanderades d'ideals de fortitud i de bellesa, 
i ens passejàvem abstrets per aquelles riberes entrf' la gent humil 
dels pescadors, qui no frueixen tota la riquesa panoràmica de 
Sóller. 

De lluny estant veizèrem les senyals de les terres esllavissa
des a Fornalutx, notant-se com si a la muntanya hi hagués que
dat un acantilat, endevinant-se la magnitud de la catàstrofe per 
unes faixes vermelles que han quedat de la part despresa. 

Com un ferest espectacle, en la cadena de puigs gegantins, 
contemplàrem una lluita desiqual entre el voltor i un esbart de 
coloms selvatqes, que saberen lliurar-se de les embestides de 
l'esparver dues o tres veqades. En la serenitat d'aquell cel límpid 
s'hi dibuixaven els coloms d'un volar brunzent, sabent esquivar 
les falconades del voltor que es llençava famolenc. 

Gaudírem de la contemplació de la Naturalesa per bells mo
ments, abstrets de tot, amb r esperit llíbert i seré. 
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Com a testimoni de l'hospitalitat dels sollerics, ens reberen 
en la magnífica posessió que les senyores Estades han fet aixe
-car en un lloc privilegiat, de cara al port i en un recer de la 
muntanya. 

* * * Bé és veritat que a cada nova visita a la Illa, projectem 
d'anar a altres llocs que ens els han lloat, però no sabem desH 
prendre'ns d'aquell Sóller que, a cada viatqe, hi trobem nous enH 
cants que s'havien escapat als nostres ulls. 

Potser no és de bon excursionista la constant repetíció d'un 
itinerari (Valldemossa, Miramar, Deià, Sóller) però ja se'ns perH 
donara en s¡ràcía a què en el port hi trobem repòs, bellesa í 
fortitud. 

x. 

PER CIMS I CINGLERES 
II 

DÉIEM en el darrer número d·Arxiu que la carena o millor dit 
l'aresta de la ((Roca Petanta» és un bell lloc per realitzar-hi enH 

trenaments i gens perillosos excercissis d'atletisme de muntanya, va
lent-se de cordes, i ho escrivíem vuit dies abans de petjar l'extrem de 
1
a dita aresta. En el nostre primer intent haguérem de desistir de se

guir endavant per culpa del mal temps que improvitzà una sorollosa 
tronada, acompanyada de lluents llampecs i forta ruixada. El diumen
ge següent, sens gaire esforç, aconseguírem nostre objectiu, ço és Ja 
«roca petanta>, on hi col·locàrem un pal amb una vistosa senyera, que 
les fortes ventades hat. fet desaparèixe1. La característica especial 
d'aquella cresta es que presenta fondos coll et& trencats, als quals cal 
baixar i ascendir per continuar la ruta, i les rectes parets fan indispen
sable l'ús de la corda, per prevenir també algun accident ocasionat 
per les caigudes dels grossos blocs de conglomerat que es desprenen 
degut a l'estat de composició en què es troba. Apart de aquestes con
seqüències que poden portar les caigudes de rocs, és un itinerari fà
cil i no gaire arriscat, que recomanem als que vulguin iniciar-se en la 
pràctica d'aquests bells excercissis d'atletisme en plena muntanya, no 



116 ARXIU DEL CENTRE ExcuRSIONISTA DE TERRASSA 

l'aire és més pur, el cel més blau, i la llum del sol més radiant; esti
mulants tots de la voluntat i energia. 

Cal que fem parèntesi en la nostra ressenya d'itineraris o escala" 
ments per parlar, d'una manera general i aconselladora, sobre les 
greus conseqüències que poden portar les caigudes de rocs, i llur ma
nera racional d'evitar-les; ho creiem d'absoluta necessitat. Per què 
serveixin d'exemple anotarem tres cassos ben característics, dos dels 
quals foren inevitables, i l'altre fou degut a la manca de disciplina d'un 
grimpaire. : 

Primer. Ascensionàvem les «Castellasses de c. Torres» en un 
grup de 5 individuus; aprop del primer cim, quatre ens arreceràvem 
dessota una roca que forma petita bauma, men tres el més intrèpid con
tinuava l'ascensió per un indret perillós (que ja coneixíem) per l'estat 
de descomposició en què es troba. Al arribar al cim devia avisar-nos i 
llensar una corda d'uns 10 metres i efectuar un a un l'ascensió pel 
dret i en pocs segons. No haviem rebut encar l'avís, quan un company 
impacient sortí de l'amagatall i desoint els consells nostres, volgué 
seguir la ruta pel mateix indret seguit pel primer. Fou en aquests mo
ments que ens avisà el qui era al cim i sortírem a cercar el cap de la 
corda, però, malhauradament, un roc que havia fet relliscar el segón 
sortit, topà de plé al cap d'un dels tres restants, produint-li una ferida 
al cap que per sort no tingué importància, poguent continuar l'as
censió. · 

Segón: Les redreçades parets de la part esquerra de la canal de 
r Abella, estan ratllades per dretes fissures o petites canals, per les 
qual s havem realitzat importants itineraris d 'escalaments, de gran 
emotivitat. A l' objecte de realitzar un itinerari d'aquests per nova via, 
ens aplegàrem 5 companys, començant l'ascensió repartint els llocs 
de la següent manera.: 

Un grimpaire sol al davant (el més àgil i entès) sens cap útil que 
el pogués destorbar, cercava els millors punts d'escalament; altre e l 
seguia a curta distància, essent portador d'una corda, amb la qual fa
cilitava l'ascensió als tres restants, que eren portadors de les motxilles 
i demés impedimenta. Amb aquest orde guanyàrem un replà on re
posà del pesat esforç, el primer grimpaire, tot vigilant la corda lligada 
a la soca d'una alzina, per quina corda ascendiem els tres darrers. 
Breus moments s'aturà el segon en aquell replà i eRfilant-se per una 
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canal estarterada, per tal de continuar la tasca d'exploració, amb llur 
petjada rodolaren una gran quantitat de rocs, sens conseqüències per
què queien a un sot del dit replà; amb tot i aquesta relativa seguretat 
no va creure prudent continuar l'ascensió mentres els altres no s'arre
ceressin, però cercant el lloc on pogués quedar quiet sens fer gaire 
esforç s'escapà un gros còdol que, per raó de llur estructura, prengué 
una trajectòria diferents i anà de dret al mig del replà. El primer grim
paire que, com deixem dit, vigilava l'ascensió de la resta del grup, 
veient que el roc cauria de rebot a la part superior de la canal amb 
greu perill pels 3 companys, i confiant poguê'l aturar, estengué els 
braços per caçar-la però l'empenta del roc era massa forta i se li esco
rregué de les mans, fregant-li el coll on li causà una ferida lleu. El 
noble gest d'aquest company, desviant la caiguda del gros còdol, evità 
una major desgràcia. 

Tercer: El «bolet de les Castellasses de c . Torres» r ascensió 
primera al qual fou realitzada fa poc per un grup d'amics nostres, és 
un turó en complert estat de descomposició, havent-hi grossos blocs 
de pedra amenaçant desprendre's d'un moment a l'altre. Guanyat a 
mà llisa el cim per un grimpaire, el més arriscat dels de la nostra 
colla, llençà una corda per facilitar l'ascensió a alguns companys, en 
un ràpid i senzill escalament. Ja havien ascendit alguns, quan mon
tant altre pel mateix indret í quan menys hom podia esperar, es des
prengué un gros bloc que topà amb el grimpaire a mitja alçada del 
turó. Sortosament aquest anava lligat i no hagué de lamentar-se res 
més, i ja n'hi havia, però, massa, que la ferida produïda pel topament. 
Com pot observar-se, aquest cas és el que menys podia evitar-se, i ja
tement quelcom, s'havia ordenat pujar lligat, perquè una caiguda hauria 
portat mals pitjors. 

Examinant aquests tres accidents, produïts tots per la caiguda 
de pedres, però ben diferenciats, pel que a llur fonament de causa es 
refereix, ens serà fàcil dictar uns consells generals per evitar-los en 
ço que es pugui. Tinguem ben present que al portar 8 cap un escala, 
ment, i sempre que els que ho intentin siguin més de dos, és neces
sari senyalar a cada un (pel qui sigui més competent) la tasca a fer ¡ 
el lloc a ocupar, complint-ho tothom al peu de la lletra. No emprendre 
jamai la ruta un segon, fins que el primer estigui en bon lloc i aixis 
succesivament. Esguardar amb serenitat les pedres que cauen, fen 

.... 
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per manera d'esquivar-les (cosa que no sempre és fàcil de fer). Pixar
se en els llocs sortints de les parets o canals a escalar per endavinar 
la trajectòria que pendran les pedres al caure. l finalment sotsmetres 
tots els grimpaires a una rigurosíssima disciplina, deixant-se manar 
fàcilment pel més coneixedor dels llocs a escalar, o bé pel que, ajudi
ci de tots tingui una experiència més ferma d'aquests excercissis. Sem· 
pre que sigui possible garantir una seguretat, encara que sigui relati· 
va, no deixar de fer-ho, en nom d'una temeritat imperdonable i que les 
més de les vegades podria ésser la causa de greus accidents. 

Fent-ho aixís no sols s'evitaran en part els perills de les caigudes 
de pedres sinó que també molts d'altres, fruit de r experiència, de la 
manca d'un cap dirigent, i de l'indisciplina dels grimpaires. 

Contínuarem nostra modesta tasca descriptiva, ressenyant l'as· 
censió del bell turó del «Cavall Bernat» de La Vall de Mura. Mirat de 
sa base, al grimpaire se li presenta el dubte de poguê'I escalar; per 
tots indrets altes parets llises i verticals, però, a mida que hom s'hi 
apropa, fent via vers un callet que l'uneix al turó a unes roques pro· 
peres, aquell dubte desapareix i clarament s'endavina el camí del cim. 
Al peu del collet s'alça, però, una paret completamenr llisa i vertical; 
i la vertical, amics, sens matoll, graons o fissures per estampirs-hi, no 
hi ha grimpaire que amb el seu sol esforç la guanyi; cal posar en joc 
l'enginy, la tècnica. A n'aquests acudírem i feliçment guanyàrem una 
bretxa per la qual l'ascensió al cim fou un senzill i ràpid escalament. 
Els preparatius per guanyar els 6 metres primers s'ens emportaren 
més de 4 hores. 

Ara que parlem d'aquells indrets, més enllà del Coll d'Eres al 
N. E. del Turó de Montcau, serà bó fer remarcar que no és pas just 
que essent tan coneguts dels excursionistes la resta de la muntanya 
de Sant Llorenç del Munt, siguin aquells bells llocs, tan lamentable
ment desconeguts de la majoria excursionista, no solament de enti
tats de fora sinó també dels de la nostra ciutat. - X. X. X. 

NOTA: S'ens ha preguntat, a propòsit del nostre primer article , 
perquè no enumeràvem primerament l'ascensié al «Cavall Bernat>, si
tuat al peu del camí en la ruta clàssica dels visitants de La Mola. No 
ens en havem descuidat ni molt menys; el magnífic turó que escala· 
reh per primera vegada ultres apreciables consocis, fa uns quants 
anys, no el considerem de qualitat «inferior»; la preferència en resse· 
nyar altres escalaments ha estat per considerar-los més interessants, 
5 ota el punt de vista de «nous>t. 

• 
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DE LA ILLA DAURADA 

DE totes les visions que guardo, de tots els records esborradissos 
de les terres conegudes anant d'excursió o viatge, cap és com 

la visió meravellosa del bell matí arribant a les costes de Mallorca 
i després a les vistes de Palma, la suau ciutat, brillant i exuberant de 
bellesa. 

l unit a la fina recordança de la Ciutat, hi guardo tots aquells de
talls que varen fer-me planera r anada fins a r extrem oriental de la illa, 
fins a Artà, a la vila de Capdepera, a Cala-ratjada ... 

Cala-ratjada . Veus'aquí un nom suggestiu per aquells qui conei
xen el petit poblet de pescadors bastit al redós d'una cala verda i 
quieta, lluminosa i suau com cap altra s'en t robés, on les barques tot 
iust balancegen dessobre r aigua tremoladissa. 

De Cala-ratjada, per un bell camí, es va fins al Cap de Pera, un 
grandiós promontori que avança majestuosament mar endíns, desa
fiant les aigües turbulentes . Dessobre l'imponent alçària del rocam 
s'alça el far que en les nits tenebroses il"lumina tota la costa. Abocat 
en aquesta miranda immensa, sentint sorollar la mar a sota els peus, 
vei ent e nfilar-se en randes d'escuma les aigües cristallines, que mos
tren al fons de la seva entranya el verger d'algues i plantes verdejants, 
és grat donar lliure vol a l'ànima esclava i sentir-se petit, petit i mes
quí, davant l'espectacle tan just, tan bell i gran de la Natura. 

Úna altra mirnnda formosa és J' Atalaia de Son Jaumell. La vella 
atalaia o torre de senyals, està situada dalt del puig més alt de tota 
aquesta part de la costa. I com a més alta là miranda, més immensa .és 
l'extensió oferta als nostres ulls, que lluqllen embadalits vers la mar 
a llevant, on talment suren, damunt les aigües, les muntanyes de Me
norca; cap a migjorn on blanquegen les roques calices que formen el 
teulat de l'imponent Cova del Drac; vers el ponent on s'estenen les 
terres roges clapejades de conreus i petits poblets i masos; i vers la 
tramuntana on són mig emboirades les serralades de Llucmajor i de 
tota Ja cordillera que forma el nord de la illa. Allà veiem con avança 
cap a orient l'agulla de roques que guarda la clarejant badia de Po· 
llença, breçol del immortal Mossen Costa i Llobera, cantor de la terra 
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i de la mar; allà veiem embolcallat de boires el poblet d' Andraitx i les 
seves cales i tota la costa oriental planera i dolça fins a arribar a les 
estribacions de la serra que petgem. l a sota nostres peus les cales de 
l'Agulla i altres i altres, amb llurs aigües que lluen al bat del sol, i 
amb les platges silentes i puntejades de mica i coral, on arriba la sen
tor dels pins. 

Per aquestes tres visions: Cala-ratjada, Cap de Pera i S' Atalaia de 
Son Jaumell pot ben bé atravesiar-ge la més gran de les Balears, i en
cara hom pot delitar-se admirant les velles muralles de la vila de Cap
depera i els molins de vent, i pot admirar la ciutat d'Artà i estendre la 
mirada per tots aquells reconets de boscos i de conreus que enronden 
els petits pobles que segueix el carril de via estreta. 

Per a veure la ciutat que bastiren els nostres passats, per a veu
rer els edificis que foren verger d'homes il·lustres de la nostra pàtria 
i per a veurer el mar on es passejaren les naus dels nostres reis, pot 
ben bé anar-se a Mallorca; més per a veure aquelles cales que aco
lliren les naus de Grècia, hom pot prendre un xic més de delit per a 
travessar la illa, pròdiga en belleses, no deixarà de oferir-se, finament 
i senzilla, quieta i majestuosa, coberta amb el seu clàssic mantell, que 
han daurat les anyades. 

P. SALA I FLOTATS. 

CRÒNICA 

EXCURSIONS PETES.-Dia 30 de Novembre es portà a cap ranun
ciada excursió a Montserrat, visitant-se els treballs del funicular de 
Sant Jeroni . 

Dies 7 i 8 de Desembre.-Uns quants socis feren la següent ex
cursió pirenenca: Guardiola, Pobla de Lillet, Collada de les Tortes, 
Collada de Tosses, Pas dels Lladres i Queralps. 

Dia 14 de Desembre. - Es feu una excursió a Vallvidrera, Santa 
Creu d'Olorde, St. Bartomeu de la Quadra, Molins de Rei, Papiol i 
Rubí. 

Dies 25 al 28 Desembre.-Tingué lloc una interessant excursió a 
Font Romeu i Mont-Lluís, per 11 fer pràctiques de skis. 

' 
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Dia 14 de Gener;-Es féu l'anunciada excursió a Guants i Sant 
Esteve de Castellar. 

Dia 18 de Gener.-Es visitàren les noves instalacions de can 
Font per a la extracció d'aigua, continuant després a la Pineda i la 
Portella. 

Dia '25 de Gener . --Es portà a cap la bonica excursió a Sant Pere 
Sacama, Sant Salvador de les Espases, La Puda i Olesa. 

D' ÀTLBTISME.-En el passat mes de Desembre, en unes proves 
atlètiques que organitzà a Badalona, L'Ateneu Obrer d'aquella ciutat, 
hi assistiren els nostres consocis Josep Pauls i Vicens Fraga, obtenint 
la immillorable classificació que detallem: 

Llençament del pes-1.er, Pauls a 9 m. 40 cm. 
Cent metres llisos-En Pauls arribà segon, a un pit de Serrahima, 

que es classificà primer, amb el temps de 11 s 1/5. 
Salts de llargada-Pauls consegueix el primer lloc, a 5'68 m. 
Salts de perxa-Resultà segon Vicens Fraga, saltant 2 m. 63 cm. 
A més d'això, els dos mateixos socis indicats, amb dos joves del 

Sport Ciclista Badaloní, formaren un equip de relleus 4 X 100, gua
nyant el primer lloc. 

Aixís mateix, en el 11 Campionat local de Cursa a Peu-Volta a 
Terrassa, que's celebrà el dia 21 del passat Desembre, aqueixa Sec
ció d'Atletisme obtingué una excel·lent classificació, com pot veure' s 
en la ressenya general que publiquem en aqueixes planes. 

Dels resultats exposats podem deduir que ratletisme va seguint, 
en el nostre Centre, la marxa ascendent que s'emprengué, gràcies a 
l'entusiasme i energia dels components de la Secció; per això esperem 
que posant tots la màxima voluntat, podrem continuar la ruta empresa 
i que novells premis vindran a afalagar-nos, per a honra dels atletes 
virtuosos i constants i pel bon nom del Centre. 

CANVI oa LOCAL,-En vista de la insuficiència del local de què fins 
avui disposava el nostre Centre, insuficiència que cada dia es feia més 
penosa, gràcies a la magnífica volada empresa per r excursionisme en 
nostra ciutat, la Junta Directiva d'aqueixa casa decidí negociar el can
vi d'estatge, havent-se conseguit la concessió de la sala-primer pis del 
edifici, lloc d'assaig fins suara de l'Escola Choral, la qual s'està ha-
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bilitant actualment, i quedarà d'aqui a pocs dies convertida en estatge, 
ample i airejat, del nostre Centre. 

Aquest nou pas endavant, causarà, no hi ha dubte, una falaguera 
impressió a tots els bons excursionistes terrassencs, In qual vindrà a 
produir un increment en el nostre delitós deport, portant a les reunions 
setmnnals més nodrida representació de socis i entusiastes que Pº" 
dran ara esplaiar-se amplament al canviar les seves impresions sobre 
les belles terres nostrades que hauran petjat i abraçat amb la mirada. 

D'aqui a pocs dies anunciarem la data de la inauguració del nou 
local, en quina data hom pensa celebrar una petita festa, i ens plaurà 
oferir-lo a totes les societats excursionistes i centres simpatitzants en 
el nostre ideal d'amor a la terra. 

ALPINISME.- Hem sigut galantment convidats pel «Club Alpin 
Français» al Gran Concurs Internacienal de ski, el XIV que celebra, 
en els dies del 11 al 15 de Febrer vinent, eR els plans de Revard (Sa" 
voia) concedint-nos, oi més, un lloc en el Comité d'Honor de tan im" 
portant manifestació dels deports de neu, quina distinció honora aquest 
Centre. 

En aquest concurs es disputarà el «Campionat de França» i la 
«Coupe de France» envejades pels millors skiadors, els quals hi co" 
rreran en gran nombre, car aquest Concurs es cèlebre en tot el món. 

Siguin pel Club Alpin Français, que té per lema: «Pour la Patrie, 
Par la Montagne» , les nostres corals mercès per la distinció concedi
da i, al mateix temps, la nostra felicitació per la importantíssima tasca 
que desenrotlla. El nostre Centre, petitet al costat del gran club fran" 
cès, es complau en associar-se al g ran festival esportiu. 
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Concurs a T €,€, 

errassa 

TAL com vàrem anunciar tingué lloc el dia 21 del passat mes de 
Desembre el II Campionat de Cursa a Peu-Volta a Terrassa. 

Aquesta prova era esperada amb molt d'interès per tots els atle
tes locals, que s'entrenaven llargament, car a més d'ésser el recorre
gut fixat uns dos kilòmetres mes llarg que l'any passat, hi podien 
prendre part també atletes forans, socis de diferentes associacions at
lètiques escampades arreu de Catalunya. 

Els inscrits per a aquesta cursa foren 43, dels quals n'hi havien 
7 de forans, i en prengueren la sortida 34 terrassencs i 3 forans, no 
havent-se presentat els demés. Formaren un conjunt de 37 corredors, 
que ja és un bell nombre pel nostre deport, gairebé novell en 
aqueixa ciutat. 

Participants en la cursa •Volta a Terrassa• 
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L11 sortida fou a dos quarts d'onze, a la Plaça del T ram via, fent-se 
el recorregut de la següent manera: Rambla d 'Egara, carrers Wolta, 
Galileu, carretera de Martorell, de Montcada, carrers del Gall i de 
Colomb, Avinguda de Jacquard, carrer de SairReron, Passeig del 22 de 
Juliol, carrers dels Angels, Indústria i Rasa, Rambla d'Egara, carrer 
d'En Clavé, Galileu, Gutemberg, i retorn a la Plaça del Tramvia. 

Obria el pas de la cursa un auto, que ocupaven els delegats que 
la Federació Cata lana d'Atletisme havia designat per a la mateixa; se
guint-los el corredor Gracia del R. C. D. E. , q ue féu una cursa esplèn
dida, i, a continuació, no molt distanciat, aguantà gairebé fins al final 
de la Volta, un equip format per atletes d'aquest Centre i quiscuns de 
diferents clubs i independents. 

La classificació fou com segueix: 
l-Antoni G ràcia, R. C. D. E. 
2-Antoni Alejandro, Terrassa F. C. 
3-Andreu Meca, Secció d'Atle tisme d'aquest Centre. 
4-Antoni Ca dafalch, Grup Montserrat. 
5-Vicens Fraga, Secció Atletisme C. E. T. 
6-Manuel Mestres, Secció Atletisme C. E. T . 
7-Constantí U tiel, Secció Atletisme C. E . T. 
8-Josep Pla, G. E. Avant, de Manresa. 
9-Rossend Sans, F. R. de St. Pere. 

10-Llorens Banus, Joventut Terrassenca . 
11-Aleix Grau, Joventut Terrassenca. 
12-Gabriel Roca, Secció Atletisme C. E. T. 
Seguiren classificant-se fins al nombre de 29. 
Aqueixa classificació representa una millora considerable per tots 

els atl etes locals, en el temps que emplearen en fer el recorregut, car, 
amb quatre minuts menys que l'any anterior, cubriren la Volta allar
gada, com ja hem dit, de uns 2 kilòmetres. Això ve a assenyalar-nos 
que amb forts entrenaments, posant-hi tots la bona voluntat que els 
caracteritza, podríen posar-se al costat dels bons corredors amb què 
compten certs clubs d'altres ciutats cata lanes. Ja és un bon auguri de 
millors resulta ts, aquesta important millora experimentada que ha 
d'esperonar a tots els socis de la Secció d'Atletisme, per a contribuir 
a l'avenç paulatinament i amb constància, que voldríem veure en les 
proves dels corredors. 
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A les cinc de la tarda del mateix dia va efectuar-se la repartició 
de premis als guanyadors. Ja sabeu quins foren aquests premis, que 
estigueren exposats durant varis dies abans de la «Volta», donats per 
!'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat i diferentes societats esportives. 
Tots van ésser rebuts amb veritable joia i satisfacció pels atletes 
guanyadors, que fo~en, a més, premiats pels aplaudiments dels socis 
que concorregueren en gran nombre a l'acte. 

Fou francament saludat amb aplaudiments el guanyador del pri
mer lloc de la classificació general, Antoni Gràcia del R. C. D. E.; 
essent-ho també amigablement el bon company Antoni Alejandro, al 
qual s'entregà un formós pergamí titular de campió de Terrassa, obra 
feta del nostre volgut amic i artista en Josep Rigol. 

Després del repartiment es projectà una bonica col·lecció de dia
positius d'assumptes atlètics i de algunes ascensions de muntanya. 

Aixís clogué aquesta festa deportiva, demostració de l'estat ac
tual de l'atletisme en nostra ciutat. Com ja hem dit, tot fa esperar, 

Grup de corredors de nostra S~cció d'Atletisme. que participaren en la e Volta a Terrassa• 
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que, per a anys Yinents, veurem notablement augmentada la llista de 
corredors i disminuït, contràriament, el temps empleat en la Volta, car 
r entusiasme dels socis de la Secció d'Atletisme promet una bella i 
abundosa ta sca d' e1-1trenament, per a situar-se a millor lloc. 

Gràcies a tots els que contribuïren a l'organització i d~senrotlla
ment de la festa i fins a l'any vinent. 

Antoni Alejaudro. del Terrassa F. C., campió 
local. guanyador del segou premi en la 

cVolta a Terrassa• 

TRIBS. 
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ANUNCI D'EXCURSIONS 
SUBSTITUCIO DE LA FULLA li DE L'ANY XIV 

DIA 8 DE FEBRER 

Excursió a l'Obac, fonts intermitents La Barbotera i La Pedragosa, 
Rellinas i Monistrol 

Preparatòria divendres 6.-Sortida a les 6 matí, aprovisionats. 
Pressupost 1'50 ptes.-Vocal, Joan Isart. 

DIA 15 DE FEBRER 

Excursió a Santa Perpètua, Mollet, Caldes, Setmenat i Castellar 

Retorn amb carruatge o auto des de Castellar. Preparatòria 
dimarts dia 10. Per més detalls al vocal E. Rigol. 

DIA 22 DE FBBRER 

Excursió al Puig Madrona, Ermita de la Salut, Escletxes de Papiol, 
Castellbisbal i Rubí 

Pressupost 1 pta.-Inscripció dia 20. Sortida a les 6 matí pels 
P. C. de C.-Vocal, Joan Grau. 

DIA 1 DE MARÇ 

Excursió a Sant Llorenç, Camí de la Calsada, Coll d'Eres, Monte au 
Font del Forat i La Mata 

Inscripció dia 27.-Vocal, Pere Grant. 

DIA 8 DE MARÇ 

Excursió a Granollers, La Roca, Ermita de Sant Bartomeu, Turó de 
Cellecs, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar 

Sortida, a les 6'10 pel F. C. del Nord.-Pressupost 6 ptes 
Inscripció dia 3.-Vocal, Salvador Nart. 

DIA 15 DE MARÇ 

Excursió al Tibidabo, Visita a la Mentora Alsina 

Pressupost 2 ptes.-Sortida pels F. C. de C. a les 6 matí. Ins 
cripció dia 13.-Vocal, Joan Torredemer. 
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DIA 18 DE MARÇ 

Excursió de Muntanya 

Sortida a les matí. - Vocal, Josep Forns. 

DIA 22 DE MARÇ 

Excursió a les Pedritxes, Les Foradades, Torreta de l'Obac, Font 
de la Portella i l'Obac 

Sortida a les 6 matí.-Vocal, Josep Alavedra. 

DIA 29 DE MARÇ 

Excursió ·visita a les fàbriques de la casa "C em entos y Cales 
Freixe S. A." dels Monjos 

Sortida a peu a les 5'30 fins a Martorell i a les 9'39 fins als 
Monjos. Retorn per Barcelona . Pressupost 7'50 ptes.-Ins
cripció dia 27.-Vocal, M. Carantela. 

NOTA .-A més de les excursions p rojectades la Secció d' Es
ports de Neu, anirà al Pireneu les festes del vinent Carnestoltes, en 
cas de que hi hBgi neu suficient per li poder-hi «skiar>>. 

Imp. «La Indústria» . - Passeig, 7 i 9. · Terrassa 
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FERRER l DURAN 
PANYOS l NOVETATS.-Despatx: Sant Pere, 38.-Tel. 6350 
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TINTORERIA 

Vdo. de J. Costelló 
NORD, 25 

Sucurisal: RUTLLA, 40 -
Rentats al sèc 

Tenyits i planxats al vapor 

GARATGE <CERVANTES>-
Caller de reparacions d' automòbíls. 
Rutomòbí/s 1Hí~pano-Suíza>. -Rgèn
cía de BALLET I BOFILL S. en Cia. 

Francesc Devanf 
11:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cervanies, 127.-Cel. 6491.-Cerrassa 
• ......................................................................................... ª •••• 

Josep Macias Marimón 
Orans assortits en Llaneria per a Caballer i 
Senyora,. còpia de la casa Claude,. de París 

ENFRONT AL MERCAT. ---- TELEFON,. 6298 

·······················································································••R•••• 

M~BLES BATLLES 
Constructor de mobles de luxe i sen

zilla, d'encàrrec 

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

TELÉFON, 6070 

DESPATX: FONT=VELLA, 96 

EL BARATO 
Tallers i Magatzems de Mobles. ,.. 
Vendes a plaços, al comptat i major 

--
RAMON ARTIG AS 
Cremat, 17. : : : Telèfon, 6269 

EXPEDICIONS A PROVÍNCIES 
.............................................................................................. 

Fàbrica de Calçat.=Especialitat en el d'excursionista 

ANTONI G I RAL T 
MAS A.DEi. 49 TERRASSA.. 

............................................................................ Maaa•••••aaaaaaaaaa• 
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Camiseria V acarisas .. 
CAMISES PER A EXCURSIONISTA 

¡· .. 
• • i FOllT•VELLA, 4 l 6 •:• TELEFOll, S99J 
• 
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MERCERIA l NOVETATS 

Joan Blanch 
ANTIGA CASA BENIDA 

c+:+ll 

L,única casa assortida en figurins 
c+:+ll 

FQnf·vella, S8. • Puignovell, %. ~ Teléf. 612% 

~TERRASSA~ 

MAQUINA D'ESCRIURE 

UIDEltWOOD 
Campió del món 
des de fa 18 anys 

+:• 
F. JULIA FERRER 
Sant Francisco, 44. • Telèfon, 6162 

····················································································~·····••&• 

Cerralleria Artística. ~ Làmpares d~ ' 
de 

ANTONI VIDAL 
Despatx: Carrer Major, núm. 44. - Telèfon, 6337. - Taller: Rambla 

d'Egara, núms. 63 i 65. - Telèfon, 6448 
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JOSEP VALL 
Fàbrica de tubs de paper 
: : de totes menes : : 

VILLARROEL, 9 BARCELONA 

Representant a Terrassa: 

Despatx: 

Sant Pere, 40 

Tallers: 

Galileo 

i l• •ACH GUTSEllS • • •••n•• ...... •••••••D••••••••••••••••••• .. ••••••••••• .. ••• ..... ••••••••••••••~••••••••••••••a•••• 


