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AT MEMORIAM 

ARA fa un any que l'avi venerable, N'Angel Guimerà, padrí 
de tots traspassà d'aquesta vida. 

En aquest mes en que s'aclofen les garberes dorades i 
escampen sobre l'era caldejada el blat qu'és nostre pa de cada 
dia, en aquest mes, en el dia que en fa 18, s'aclofà ara fa un any, 
aquella garbera alterosa, dorada de les llums de la gloria i de 
testa nevada de tants anys d'ésser al món, aquella vella garbera 
corbada-tot espiS6a, tot S6ra-; s'aclofà aquell home immortal 
apeserat per anyades de llarg comptar, per malaurances i per 
éxits clamorosos, per amors i ílusíons, per les garlandes de llorer 
i roure ... 

Ningú com ell ha sigut, de molts de temps a aquesta banda, 
l'ídol de Catalunya. I és que ningú l'ha estimada tant. 

Com ell estimava la seva terra, aquestes belles montanyes 
blaves i rogenques, aquests planols sempre oscílants, amb tossals 
coronats d'oliverars í coromines verdejantes; aquests roquícers 
que nosaltres els excursionistes aimem de petjar; aquestes valls 
fondes i obagades; les boscúries humides i foscans on canten de
gotalls i l'ocellada, í els poblets í viles í masies escampades arreu, 
arreu, í la gent que s'hí estotja i aníma; com ell estimava tot aixó 
que és nostra bella terra, no ho direm pas nosaltres, que pla bé 
que ho diuen les seves obres teatrals i les seves formoses poesies. 
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Fou precisament voreta de Terrassa, en el joliu poblet de Ma
tadepera, arredossat al peu del maciu de La Mola, de cara al am
ple Vallés, al costat de boscos de pins í alzines, al bell miq de la 
nostra paqesia, on va escriurer les més belles pàgines de "Maria
Rosa". 

Nosaltres ens l'hem d'imaqinar, avui que l'enyorem, com tot 
corbat i qeqantí, resse¡zuia les frescals sotalades i les vinyes ¡zras
ses i els camps mataperencs, conversant amb els minyons i els 
vells, i pescant parnules escaíentes a una doncella. Nosaltres el 
veiem assegut als mar¡zes i als boscalls tot mirant-se lïmmensa 
plana, i filant, filant per dins r obra ¡zrandiosa que li donà fama i 
escampà son nom per tots els pobles. 

I aquest acostament a la terra i al poble, l'amorosí encar més 
quan quedà sol, sense fam ili a pròpia, i s'acollí a casa son íntim 
amic Aldavert, que li feia de qermà. Tots l'hem vist per Barcelo
na quan tirava Rambles avall, fins al moll a parlar amb els bar
quers i els pescadors. I alquns que hem passat la nostra jovrenlut 
a la capital hem tingut ocasió de parlar-hi allà a la Plaça de 
Pi, mentres la cobla desqranava unes sardanes. 

I també el recordem de quan vrenia ací a Terrassa. Principal
ment l'hem de recordar quan vinqué amb motiu del homenatqe 
que hom li dedicà el 24 de Juny del 1909. I també al estrenar-li 
"L' Anima és meva". 

Prou el recordem encara abocat a la balconada del Teatre 
Principal, una de les veqades que vingué, i ens sembla sentir en
cara les seves paraules. 

Després d'un any, aquell qui savé donar vida a uns pastors 
inqénus i braus, a honrats menestrals i a inesborrables figures 
històriques, després d'un any, aquell qui estimà la nostra terra 
com !_losaltres l'estimem, i que també com nosaltres era aimant 
de acostar-se a les serralades i a les masies hospitalàries, és ben 
quardat en el record de tots. 

L'amor a la terra i als seus fills ha fet immortal a Guimerà 
poeta! 
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EL CADI 
(Dies, 3o i 31 Maig, i 1 Juny passats) 

Travessa de Bagà B Bellver, pel coll de Prat 
Aguiló i Cim de Comabona (Alt. 2525 ms.) 

PER realitzar una excursió al Cadí, contant només que amb dos 
dies i mig, des de la sortida de ciutat, i prenent per punt de base 
Bagà, s'ha de córrer, més que caminar. Fou per aquest greu in

convenient que decidírem ajuntar a la nostra impedimenta, dues ten
des lleugeres i a propòsit per a hostatjar els 8 companys que formà
vem la colla. Aixís ens fou possible, si no conèixer detalladament la 
Serra del Cadí, poguer al menys ascensionar l'interessant Cornabona 
i admirar, amb calma i sense cansament extraordinari, alguns dels 
bells indrets d'aquell maciu espadat. 

A les nou del vespre del dissabte, arribàrem a Bagà. No ens hi de
turàrem pas nosaltres: amb coratjós dalit i silenciosos férem via carni 
amunt. La lluna festosa i blanca, amorosia la nostra ruta i les aigües 
del Bastareny remorejaven a mitja veu una tonada alegroia de convit. 
Coneixíem abastament el camí que devíem seguir fins al Coll de la 
Vena, passant per les Adous i Obaga de Murcarols distant unes dues 
hores i mitja de Bagà, on pensàvem passar-hi la resta de la nit. Però 
per més conegut que sigui un itinerari, fent-lo de nit sempre hom hi 
recull noves impresions. Aixís nosaltres ajuntàrem la dobla aventatge 
de fer aquelles hores una ruta ja coneguda i de trobar-nos l'endemà 
més aprop de la «muntanya». 

No ens entretindrem enumerant els nombrosos detalls de l'itinerari 
fins al primer campament que establírem al coll esmentat; ressenya
rem amicalmen t i amb sencillèsa, sense atapeïment de números i de 
noms inútils, la travessa fàcil i formosa des d'allà fins a Bellver. 

El maciu aplanat i llargarut d'En Cija apareixia per l'obertura del 
coll de la Vena, tapant visions llunyane.s vers al S.; enfront les altes 
parets de le s serres des d'el Moixaró al Comabona. Preferentment es
guardàvem aquest cim, fita del nostre itinerari. Planejant i ben promp
te s'arriba al coll de Bauma, des de on s'admira insuperable un gegant 



172 ARXIU DaL Ct!'NTA.B Bxcuas101111STA. Dl'!: T!!:RRA.SSA 

de nua testa· el Pedraforca, Les taques Yerdoses dels faigs clapeja
ven les negroses boscúries del Gresolet, donant-hi una coloració ex
tranya, atapeïda. El carni suaument seg11eix planejant per les dretes 
vessants que cauen al sot del Gresolet, i aviat s'arriba a la Font Cer
dana, bell lloc reparador, on saludàrem excursionistes manresans; 
breument hi descansàrem i deixant el carni que mena a Gòsol enfilà
rem un corriol perdedor que ascendeix per les redreçades vessants de 
la Serra Pedragosa, en mig de esgarriat pinetar. El Pedraforca mages
tuós, deixa albirar-se de cap a peus: la canal de Rill mbau, ratlla de 
dait a baix amb precissió inconfundible els verticals roqueters del ma
ciu; el cim septentrional, el més alt, corona aquell caos de roques. 

La pujada va redreçant-se, i hom comença a alhirar quisqunes ca
ses i camps del poblet de Gòsol arrecerat dessota la Serra de Vert. 
Llargues filerades de nuvols muntaven el maciu d'en Cija; el sol juga
va amb les boires i en els breus moments que elles li retenien sa mi
rada encesa, fru!em de delitosa ombra que reconfortava. Guanyat el 
nervi de la serra Pedragosa, el descans fou necessari, tant per reno
var forces com per admirar la formosa visió que s'estenia per tots in
drets: Llunyanes però ben precises, les nostres preuades muntanyes 
veïnes de Sant Llorenç i Montserrat, les terres bergadanes als peus 
nostres, i aprop, semblant a tocar el cim, r estimbat de Costa Cabiro
lera, atapeït de brillants congestes. 

La serra Pedragosa és un estrep que es desprèn de la serralada del 
Cadí en el cim de Comabona, i que en el Collell s'ajunta amb l'impor
tant carena separadora d'aigues del Cardener i Llobregat, quins cims 
principals son el Pedraforca, Cija, i Rasos de Paguera. Entre la carena 
del Cadí i la serra esmentada s'obre la coma dels Cortils, que nosaltres 
trovàrem abundament proveïda de congestes. Planejant per les altes 
vessants arribàrem a primeres hores de la tarda al Coll de Prat Aguiló 
(alt. 2450 ms.) des d'on admiràrem amb tota sa bellesa mascle, es
timbada i feréstega, bona part del Cadí, per la vessant que dóna 
aigues al Segre, vessant la més formosa del maciu. El coll de Prat 
Aguiló, o Pas dels Gosolans , es el més fàcil de tota la carena i per allà 
la ruta vers Cerdanya es un fàcil carni que s'enfonsa, sobtadament 
primer i gairebé planejant després, per r emboscada vall de Ridulàina. 

A unes roques properes del coll, deixàrem el bagatge, i ascendí
rem tot trepitjant grans congestes, i aiguamolls, per anar a guanyar el 

1 
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fil de la carena encinglerada, per la part N, i tot seguit el Comabona, 
(alt. 2525 ms.) primer baluard del Cadí per aquell indret. Les vessants 
S. són de pendents suaus, relativament, i d'exposició solana, és per 
aixó que la neu ja n'hagués desaparegut; en canvi a la part N. les 
dretes canals que ratllen les timbes quedaven cobertes per la neu, 
que formava grans cornises en els penjats replans dels ci¡;¡gles, i arran 
mateix de la carena, presentant un conjunt magnífic, que s'ens em
portà bona estona contemplant-lo. Des d'el cim de Comabona vers 
Cadí, hom admira r esqueixelada serra fins a l cim de la Canal Barida
na (alt. 2638 ms.) punt els més alt de tota la serralada, i a una distàn
cia de tres hores. Vers les muntanyes de la carena general del Pire
neu, des de les d 'Andorra al Carlit, i vers la plana de Cerdanya, Co
mabona es un mirador incomparable. En mig dels laberíntics macius, 
distingírem per esser-nos co'neguts, el 19ic de Pontnegra, el Carlit i 
Meranges; la Cerdanya s'obria als peus , solellada i verdejant des de 
el pla de la Perxa als engorjats del Baridà. 

Retornàrem al coll per la mateixa via d'ascensió; la nuvolada ana" 
va estenent"se i per l'indret de Cerdanya hom endevinava que ja hi 
plovia. Ens apressàrem doncs a recollir tnstos i aprofitant les llargues 
congestes que cobrien la tartera devallàrem amb ben poca estona al 
Prat d'Agui ló (alt. 2.000 ms.) on una nombrosa vacada pasturava 
quieta i tranquils . En aquell extens ras herbat el Centre Excursionista 
de Catalunya, té el projecte de construir-hi un refugi lliure que porta
rà el nom de «Cèsar August Torras> en recordança i homenatge pòs· 
tum a qui fou el cap-pare de l'excursionisme a Catalunya. 

La cortina de pluja, batia ja els cims propers; amb gran llestesa 
deixàrem plantades les dues tendes i tot seguit, com si ho esperés, es 
posà a ploure. Cada colla cuità a arregluse la minestra mentres a fora 
el vent i la pluja jogaven. 

El descans fou reparador, J' endema tothom sentia recançe d'haver 
de deixar aquells bell indrets i la lliure i tranquils estada al campe~ 
ment. EI sol ja era alt quan ens deixondírem i no calia per tant que 
ens entretinguessim gaire, car el carni a fer no era curt, i completa " 
ment desconegut per nosaltres 

Un darrer esguard als cims, i avall , camí de Bellver, seguint la Vall 
de Ridulà.ina, emboscada i formosa a tot ser-ho. Primerament el 
carni segueix ban marcat però aviat s'ens feu fonadis. Devallàrem per 
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una magnífica obaga de pins i seguint una canal escal11brada, on ens 
fou precís realitzar no pocs exercissis gimnàstics, 11rribàrem al fons 
de la vall prop d'una bòrda habitada per dos pastors, els quals ens en· 
teraren agradosament de la resta del carni a seguir. 

Passant per Nas, poblet bellament situat dalt d'un tossal, i seguint 
el carni sempre per camps de conreu, arribàrem a Bellver, darrera 
fita de la caminada nostra. 

Extracte d"una 

I. SuANA 1 PICANYOL. 

. 
escriptura del any 

Aquestes lletres van unides 1 l'acta en p1rgamíJ redactada en 

llatí, i foren fetes més tard per a comprensió de l'escriptura. 

¿_¿_ACTA de la casa del carrer Major. Fa de censos a don Juan 
S en manat, 1 O S/.-

P11ula Motllor viuda deixada de Pere Motllor, Parayre de 
Terrassa, establi a Jaume Cumbet mestre de Cases junt a una eixides 
a la mateixa Casa antigua, la qual tinch y possehesch en la Vila de 
T arrassa, en lo Carrer Major. T ermi na de Orient ab la casa de Agustí 
Rodó y Montserrada muller sua; a mig dia ah lo carrer Major; de Oc· 
cident ah casas de Joan Sellent; a tramontana ah lo carrer dit lo Cr. 
de las Parres. Se te la predita Casa, y un pati de terra, que fou de 
pertinencias de ditas Casas, que posseheix Agustí Rodó tintorer de 
dita Vila per los hereus o successors de la noble D.ª Catharina de 
Santminat a cens de 10 S/ per Nadal, del qual cens de 10 S/ dit 
Agustí Rodó està obligat a pagar sis sous per sa casa, com es de veu· 
rer de la venda quen feu T . Rocha, Parayre de la Vila de Terrassa a 
dit Agustí Rodó. Testª en T arrassa a 25 de Maig 1542. Lo dit cens de 
deu sous es segur, y salvo tant sobre la casa que vos establesch, com 
sobre les dites cases y pati de terra. Es firmat per rahó de Senyoria, y 
loacte fou fet a 12 de Juny 1586 en :r arrassa.:. 

El dret de seny•rí11 v11 firmat així: 

«Yo dona Isabel de Senmanat y de )entorn tudora y curadora de 
don Iuan batista de Senmenat mon fill y com a tenir per mos drets la 
la eretat y bens del nostre senyor don Yacint de Senmenat cuonda ma· 
rit meu, fermi de ditas coses per rahó de senyoria los drets meus y de 
mos fills sempre salves.»-P. S. 

f. 
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Acte de repartició dels prerms de la 

«V Diada de Germanor a l'Obac» 

175 

EL dijous dia 25 de juny tingué lloc en el pati d'aquest Centre, 
l'acte de repartició de premis de la «V Diada de Germanor a 
l'Obac>, que enguany fou també organitzada per les entitats ex

cursionistes terrassenques. 
Fou un acte ben digne de la Diada a què corresponia, ja que es 

vegé nombrosament concorregut, fent-hi gala amb sa presència un 
bell estol de damisel·les aimadores del s11 excursionisme, i que amb 111 
sev11 valuosa cooperació t11n bé s11beren fer triomfar la nostra Pesta. 

En el concurs de fotografies resultaren premiades: la col·lecció 
que duu per Lema «Cingles amunt, cingles avall> presentada per En 
Ricart Altayó del nostre Centre baix el tema de cCol·lecció arti!¡tic11 
de l'Obac i encontorns> i la col·lecció que té per Lema «Ginesta> i 
que respon al tema de «Col·lecció d'assumptes més típics i detalls de 
la Pesta• presentada per En Miquel Llobet, també del nostre Centre. 

Es projectaren els diapositius de la col·lecció «Ginesta» i seguida
ment es llegiren els treballs premiats del Concurs Literari que devien 
llegir-se a l'Obac, on solament s'en llegí un. 

Després es llegiren els treballs premiats en el concurs de resse
nyes, que són els següents: 

«Una oreneta a la V Diada de Germanor» Lema «Pesta de Prima
vera», autor Esteve Moreno;-«Ressenya de l'excursió de la V Diada 
de Germanor a l'Obac» Lema c:La Natura i r Amor» autor Victor Gi
bert;--=La V Dieda de Germanor a l'Obac» Lema «Bona V i Bona 
Diada» autor Baltasar Ragón. . 

Acte seguit es feu la repartició dels premis, que els respectius gua
nyadors rebien de mans del senyor President de la Comissió Organit · 
zadora, en mig dels aplaudiments de la concurrència. 

Després el senyor Palet i Barba , feu públics els dos següents 
acords presos per la Comissió: 

EI d' assenyalar ja en principi el dia 16 de maig de l'any 1926 com 
a data per a la cel·lebració de la c:VI Diada de Germanor» i d'aquesta 
m11nera poder començ11r la preparació amb el temps necessari. 
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l el d"establir un concurs per l'himne de l'excursionisme terrass~nc 
quins detalls es donaran a conèixer oportunament. Aquest concurs 
quedaría dividit en dos: El primer tindria per objecte premiar la lletra 
que a jui del Jurat en fos més mereixedora i la qual tindria de llegir
se en la Diada vinenta. El segon seria per a premiar la millor composi• 
ció musical adaptada a la lletra pren1iada, i el conjunt fóra proclamat 
«Himne de r excursionisme terrassenc>. 

Després de donar les gràcies a tots els que col·laboraren a l'éxit 
de la festa, ja fos amb llur assistència, ja amb algún donatiu, mercès 
als quals pogué celebrar-se tal festa, es donà l'acte per acabat, sor
tint la gent satisfeta d"haver pogut assistir a tan bell acte que demos
trà la bona companyonia que deu haver-hi entre els ••Ostres excur"' 
sionistes. 

Solament resta ara, fer vots perquè la VI Diada i les següents 
continuïn essent altres nous èxits, que demostrin la puixança que en 
nostra terra ha assolit el noble sport de l'excursionisme. 

NOTES 
-Devém aclarir la confusió soferta al publicar en el nostre núme

ro anterior la conferència donada en aquesta societat pel senyor Do
mènec Palet i Barba. 

El títol de la conferència, i tema desenrotllat fou c:Les dislocacions 
de r escorça terrestre», com hauran observat els nostres llegidors, i 
«L"enfonsament del Vallés> n'era solament l'exemple aduït pel con
ferenciant per a millor esplicar el tema i fer-lo més comprensible. 

Un descúit casua l feu que passés aquest article amb el segón títol 
únicament, fent semblar que es tingués d'esplicar ampliament aquest 
enunciat, quan no n" era més que una aportació de dades. 

-Tots hem vist amb gust la conservació de la reixa senyorial del 
jardí de can Vinyals, que en la reforma efectuada en el carrer Major 
ha sigut traslladada de lloc, bastida a la vorera de carrer de davant 
del casal, tal com abans era. 

Si no té ara el bell cop de vista que abans tenia, no és per demés 
la seva conservació, sinó un acte que no esperàvem. 

- Seguint les seves voluntarioses excavacions;, els senyors Roure 
i Serra, de Rubí, trobaren el mes passat en el puig proper al torrent 
de can Xercavins, lloc de l'emplaçament de una necròpolis ibero-ro• 

¡ 
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mana ja estudiada, les pareds i fonaments d'unes cases, amb uns 
paviments o enllossats que conceptúen de via pública. 

La excavació feta en mig de runes primitives no donà cap resultat 
.de .troballa important, fora de quiscuns punxons de coure i d'os i quis
cunes monedes inteligibles. 

CRONICA 
-Hem de ressenyar i agrair la generositat del nostre president En 

Antoni Boada i Lladó, qui ha fet donatiu al Centre d'una important 
quantitat de llibres i revistes, que passaran o augmentar la nostra hi· 
blioteca. 

-Ha sigut aprovada pel Govern Civil l'ensenya d'aquest Centre, i 
per això ho assabentem a tots els socis per a que en facin l'us neces
sari sense rectricció de cap mena . 

ExcuRSIONS PBT!!s.-Dies 30 i 31 de maig i 1.er de juny.-Un grup 
de 8 socis feu una interessant excursió a base de campaments, a les 
serres del Cadí, ressenyada en aquest número. 

Dies 31 maig i 1 de juny.-Uns quants socis portaren a cap l'a
nunciada excursió a Vic, on amb un grup de companys de dita ciutat 
exploraren les coves de Vora Fosca. 

Dia 7 de juny.-Es feu l'anunciada excursió a l'Obac, Font de la 
Portella, Vacarisses, Can Còdol i Olesa. 

Dia 14 de juny. -En nombre de quinze foren els socis que assisti
ren a Is interessant excursió que es feu a Caldes de Montbuy, baix el 
següent itinerari: Sant Julià d'Altura, Castellar, Sentmenat, i Caldes, 
on es visi tà la Font del Lleó (quina aigua surt a la temperatura de 71º) 
Ermita del Remei i la Santa Majestat. Es retornà per Santa Perpètua i 
Sabade ll passant per Santigues. 

Dia 21 de juny.-Un nombrós grup de socis feu l'anunciada excur
sió a la platja de Castelldefels. 

Dies 27 , 28 i 29 de juny.-Es portà a cap una interessantíssima 
excursió a la Costa Brava.-Entretant, altres, combinaren bells itine
raris per la muntanya de Sant Llorenç del Munt. 

Dia 12 juliol. - Un bon nombre de socis feu la següent interes
sant excursió de muntanya: Can Robert, Canal del Bosc, Coll d'Eres, 
Turó Montcau, Cova Simanya, Font del Llor, Canal de la Rabe lla, 
Avenc del Daví, i els Obits. 
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SBcc1ó D
1ATLETISMB.-En la cursa de l'Obac individual d'homes, 

l'equip d'aquest Centre, composts pels socis Pere Pére, Jaume Griera 
i Manuel Fonoll, aconseguiren el primer lloc de la classificació per 
entitats, essent guanyadors de la copa cedida per En Domènec Palet 
i Barba, de la qual, en feren donatiu al nostre Centre. 

- Els dies 31 maig i 1 juny pps ., aquesta Secció, participà 
en vàries de les proves que varen tenir lloc a Barcelona, en el camp 
de Les Corts, amb motiu dels V Campionats Generals d'Atletisme de 
la provin cia de Barcelona, organitzats per la Federació Catalana d' At
letisme, en els que hi prengueren part 4 dels nostres atletes, obtenint 
unes bones classificacions. En els 100 metres llisos, en Pauls va que
dar a 3 .er lloc, a un pit dels seus contrincants, classificant-se primer 
en les eliminatòries i segon en les semi-finals. 

El d ia 5 de juliol, el «Terrassa P. C.», va organitzar en el seu camp 
i a mitja part del partit jugat contra el «Júpiter», unes proves atlèti
ques, prenent-hi part la nostra Secció, en les dues úniques proves 
que's varen cel·lebrar. En Ja 1 .ª prova, va tenir lloc el llençament del 
javalot i a l'altra es varen córrer els <i:Relleus Olímpics», en quina prova 
es formaren 2 equips, tots dos amb elements d'aquest Centre, sobres
sortint en la darrera, en Pui gbó, que corregué els 400 metres i que 
junt amb en Pauls, en els 200, feu una bonica cursa quedant per tnnt 
el seu equip vencedor. Només hi prengueren part atletes de la Secció. 

Aclaració .-Referent al resultat del concurs de marxa excursio
nista individual de la Diada de Germanor a l'Obac, que publicàvem en 
el passat número, devem consignar que, havent-se com proba t que hom 
sofrí una omissió involuntària de registre de l'arribada d'un dels que 
hi prengueren part, i que hi hagué error de càlcul comptant-se un mi
nut de més a un altre, abans del repartiment dels premis, es feu la de
guda rectificació per part de la Comissió organitzadora i Jurat, quedant 
la classificació dels primers llocs en aquesta forma: 1. Pere Pére, C. 
E . T. 43 m. 45 s.-2. Francesc Grau, J. T. 43 m. 46 s.·-3. Homobò 
Folch, J. G. 43 m. 50 s.-4 Jaume Griera, C. E. T. 44 m. 37 s.-
5. Ramon Cabeza, G. M. 44 m. 38 s. 

SBcc1ó DB ForOGRAPrns.-Aquesta Secció cel·lebrà la seva reur.ió 
general en el dia 25 de juny passat. Per unanimitat quedà elegida la 
Junta Directiva de la forma següent: 

President, Ricart Altayó; Secreteri, Josep Llenas; Arxiver, Antoni 
Miralda; Tresorer, Jaume Griera; Vocal, Josep Reig. 
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Aquesta nova Junta, amb la cooperació entusiasta de tots els seus 
socis es proposa continuar amb gran activitat la tasca empresa per 
aquesta Secció. 

A tal fi, s'acordà fer prevaldrer l'article del reglament interior de la 
Secció, que disposa que per a totes les excursions oficials sigui nome
nat un vocal fotogràfic. 

Amb això aquesta Secció es proposa poder fer anyelment, un con
curs de fotografies, de les excursions oficials, ço que naturalment serà 
un gran estímul pe1 aquest noble art i redunderà, fins i tot, en bé del 
nostre Centre. 

Per a començar, figuren ja en les excursions projectades els con
següents vocals fotogràfics. 

ANUNCI D'EXCURSIONS 

DIA 2 AGOST 

Excursió a Castelldefels 

Pressupost 6 pessetes.-Vocal fotogràfic, Isidre Llosas . 
DIA 9 

EXCURSIÓ AL TURÓ DE SANT MATEU 

Masnou, Alella, Turó de Sant Mateu, Premià de Dalt i Premià de M ar 

Pressupost 5 pessetes.- In scripció divendres dia 18.
Sortida, si es posi ble, a les 3 matí pels F. C. de C.- Per 
més detalls al vocal Joan Isart.-Voca l fotogràfic, Josep 
Reig. 

DIES 14, 15 i 16 

Excursió a la Costa Brava, Blanes, Santa Cristina, Lloret, 

DIA 23 

Tossa i S ant Feliu de Guixols 

Retorn per Caldes de Mala ve lla. Pressupost 25 pessetes. 
- Inscripció dimarts dia 11.-Vocal, Frederic Segués; 
Vocal fotogràfic, Josep Llenas. 

Excursió a Sant Vicens de Castellet i Hermita de Castellet 

vorejant el riu Llobregat fins a Castellvell i Vilar, i Esta
ció Monistrol.-Pressupost 4 pessetes.- Sortida a les 7 
matí pel Nort.- Vocal, J. Llenas; Vocal fotogràfic, Ro
send Grané. 
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DIA 30 

Excursió a Can Farràs, Font del Hort, Font del Lladern, Font de la 
Riba, Les Foradades, Font del fruncó, Alsina del vent, Serrat del 

Manto i Estany de Can Bogunya 

Sortida a les 4 matí.-lnscripció dia 28.-Vocal, Manuel 
Closa.-Vocal fotogràfic, Joan Aymerich. 

DIA 6 SETEMBRE 

DIA 13 

Excursió familiar a La Flor de Maig 

Vocal, Francesc Aligué.-NOTA: Aquesta excurs10 es 
la que corresponia al dia 28 de juny passat, la qual per 
causes imprevistes s'hagué de suspendre.-Vocal foto
gràfic, Miquel Llobet. 

Excursió a Can Buxeres, Can Boada de les Parentes i Forat del vent 

Retorn en tren des de Olesa.-Sortida a les 4 matí.
Pressupost 0'75 pessetes .-Vocal, Josep Forns; Vocal 
fotogràfic, Vicens Galitzia. 

DIA 20 

DIA 27 

Excursió a Can Robert, Malpàs, Font Solèia, 
Cova de :es ànimes i Font del Saüc 

Vocal, Jaume Griera.-lnscripció divendres dia 7.-Sor
tida a les 4 mati. - V oca l fotogràfic, Pere Pere. 

Excursió a Sant Miquel del Fai 

Pressupost 6 pessetes.-Sortida a les 5 matí amb camió. 
-Vocal, Josep Abelló. -Vocal fotogràfic, Isidre Suana. 

DIA 4 OCTUBRE 

Excursió a la Font del Saüc, amb objecte d'arreglar-la 

Essent aquesta fon t la més ben situada de tota la munta
nya de St. Llorenç del Munt, al ensems que potser la més 
abandonada precisament degut al trànsit que la seva si
tuació li reporta, un grup de socis, aimadors de les be
lleses de la muntanya i desitjant fer-la brillar als ulls dels 
forasters, junt amb el nom del nostre Centre, s'ha deci
dit voluntariosament a emprendrer aquesta tasca, segurs 
d'obtenir la cooperació o quant menys l'assen~iment de 
tots els bons excursionistes terra ssencs.-Vocal fotogrà
fic, Jascint Trias. 

IMP. JOAN MOAR-'l .• ·NORD, 22 
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EN UN PUNT 
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FERRER l DURAN 
PANYOS l NOVETATS.·Despatx: Sant Pere, 38.· Tel. 6350 

................................................................ SBd•asma•••··················· 
TINTORERIA 

\/do. de J. Costelló 
NORD, 25 

Sucursal: RUTLLA, 40 -
Rentats al sèc 

Tenyits i planxats al vapor 

GARATGE -<CERVANTES> 
Caller de reparacions d'automòbils . 
.Rutomòbíls <Híspano-Suíza>. - .Rgèn
cía de BALLET I BOFILL S. en Cta. 

Francesc Devanf 
lllllllllllllllllllntlllllllllllllllUlllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll 

Cervantes~ 127.-'Cel. 6491.- 'Cerrassa 
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Josep Macias Marimón 
Grans assortits en Llaneria per a Caballer i 
Senyora,. còpia de la casa Claude, de París 

l_ ENFRONT AL MERCAT. - - TELEFON,. 6298 
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MílBLHS BATLLE~ 
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 

DESPATX: FONT=VELLA, 96 

EL BARA'rO 
Tallers i Ma~atzems de Mobles. .. 
Vendes a plaços, al comptat í major 

--
RAMON ARTIGAS 
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.. 
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Camiseria V acarisas 
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CAMISES PER A EXCURSIONISTA -
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MERCERIA l NOVETATS 

Joan Blanch 
ANTIGA CASA BENIDA 

11:+:+:11 

L'única casa assortida en figurins 
11:+:+:11 

Font-vella, 58. - Pufgnovell, .2. -Telét 61.2.2 

~TERRASSA~ 

MAQUINA D'ESCRIURE 
~ 

UllDERWOOD 
Campió del món 
des de fa 18 anys 

•• 
F. JULIA FERRER 
Sant Francisco, 44. - Telèfon, 6162 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8. 

Cerralleria Artística. fil) Làmpares de Ferro 

de 

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

d'Egara, núms. ó3 i óS. - Telèfon, 6448 
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JOSEP VALL 
Fàbrica de tubs de paper 
: : de totes menes : : 

VILLARROEL, 9 BARCELONA 

Representant a Terrassa: 

l• "'ACH GilTSEllS 

Despatx: 

Sant Pere, 40 

Tallers: 

Galileo 


