
ARXIV 
DEL CENTRE 
. EXCVRSIONI5TA 
DE TERRASSA 

ANY VIII - SBOONA EPOCA 

SBTBMBRB - ÜCTUBRB DB 1926 .. N.• 43 

SUMARI: 

T.EXT: Remembrança. - Les lluites d'insectes, per X - Notes d'Arxiu, 
per R. de la 6. - La planteta "Eufràsia", per Angel Sallent i 6otés. -
Estartit, Illes Medes i Empúries, per J P. i C - Memòria del curs de 1925M 

1926, pel secretari Joan Benet i Puig. - Crònica. - Fulla d'Excursions, 
per a octubre í novembre. 

GRAVATS: Illots de Les Medes. - Platja d'Empúries. - Fots. Palau. 

lllJlllllllllllHUllHlllllHlll11UllHllllllHllllllllDltllHIUHHllllUIHlmllHllllllUlllUllllllHllllllllllRNDJRlllHllllllftllll 

R~DACCIÚ I ADMINISTRACIÓ: SANT ANTONI, 04 



1. 

Oc=I••········ 1 1 1 1 p • 1 ¡, ¡¡ a u l• e • 1 t 1 + 1 O 

ESCUltSIO ISTES!! 
ARTICLES PER A EXCURSIONISME 

SECCIONS BATERIA CUINA •• CRISTALLERIA. - LOSA •• PORCELANA. - HIGIENE.. CA

LEFACCIÓ. - <iA VINETERIA. - CUBERTS ALPACA. - OBJECTES REGAL 

LA COCl•A J\ODEllllA. • ''Sl-Allll0'' 
FONT· VELLA, l'! UM. 65. 

PRESENTANT EL REBUT DE SOCI, DESCOMPTE DEL 10 PER 100 

;~'LiE;=;c; ~i¡u~~~1~ ·~· AC1NiÈsÈNiúisATERS · 
-- 'DE ~-

p E R E P E.l R E 11111111!1111111111,lllllllllD!lllllllllllHllllllllllllllllllllllfllUlllfll~flllll 

~!t!~lllJllfhlllMJlllllfUJUllllllllllllllllllllllUll11111U.UllllllJllllilHllllllUlll ,l' 

Reparació i construcció en els articles 
del rram. :-: Col"locació d'aigu.a, gas i 
electricitat. :-: Vidres de· totes classes. 

RAP/DÉS l ECONOMIA 

UNIÓ, 32. ;-: TERRASSA 
IMQl!H+i!IHQl!i!ljlii 

INSTAL·LACIONS COMPLETES 
DE VIDRES l CRISTALLS PLANS 

PREUS ECONÓMICS 

Huc- Joan Bassiner ~ 
Successor Je Joan B. Rovira ~ 

Sant Jaume,, 35.- Tel. 6560 ... Terrassa ~ 

FÀBRICA DE TUBS DE PAPER 
DE TOTES MENES 

València, tsz.-Telèt G. %460.-BARCELONA 

REPRESENTA.NT A 'l'ERRASS,t.; 

J. MACH GUTSENS 
TELÉFON. 6010 

()t+•u••1••11••• H M 

1 Calçat de totes classes. - Preus 
econòmics. - Especialitat en calçat 

d'esport í excursíonísta 

•1111111111111 .. 

C.RRRER CRE!1.RTJ NÚ!1. 19 
S A e • H u M 1 1 1 - e fi H + t 

Rnmon · 1orr11 
Constructor de claus de toieJ clas
ses; especialitat per a dfoble.s i estri

cadors i d'excursionista. 

Topcle, núm, ót. - Telèfon, 6%.65 
TERRASSA 

i N i i i i 

lllllJllllllllllUllllllllllllllllllllll 

Despatx: 

Sant Pere. 40 

Tallers: 

Galileo 

lllllllllllllllllllllllllllUlllllllllll 

••••••10 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••a••••••••••••••••••••••••••• 

CASA FORTUNY 

Joieria - Orfebreria - BisUleria 

Articles per a regal 
Novetats de París 

Gavatxons, 11. - Telèfon 6656 

leixits i tstampals. - nouelats per a 3e~yora 

J.ROCABERT 
RAVAL. l 

Percals, Satins, Franel·les, Llanes, Sedes, 
etc., Mocadors de butxaca, Jocs de Taula 

i de Llit laborats a ma. 

RAVAL, 1 (enfront el carrer de S. Pere) 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Galí l Companyia • 

Drogues i Produc tes Químics, Alwnos , P erfumeria 

d e l p aís i estrangera , E specí.Íics , Aigües minerals , 

Xampany, Vj i Licors de tota mena, Hl-

dustría ls i doméstics, C on serves, e t c . 

Carrer cle Sant Pere, 27 T e lèfon,, 5850 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PASTES PER A SOPA 

' i 

RAVAL, 15 TERRASSA 

(enfront la Casa de la Ciutat) 

Gorrístería í Sombrerería 

Corbatería í Camísería 

Pilar Montañà 
RASA, 11 TERRASSA 

11" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••m• 

n .. .. 
" 11 
11 

" D • l) 



ª1JJ llll\\lllll\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\lllllllllllilll!lllllllllll llllllllllllllllllllll lllllllll lllll lllll lllllllll lll llllll lllllll llllll llllll illlllllll llllllllllllllllllllll llllllllllllllll llllliê 

11 . LICEU 11 

-¡ 

-

11 

DALMAU 
A les classes personals d'aquest LICEU 
o al vostre domicili, podreu aprendre: 

IDIOMES 
de parlar i escriure perfecta men t francès, a nglès, a lemany, 
en -i a 8 mesos. 

ORTOGRAFIA 
i correspondència ~eneral í comercial en eb dits idiomes, 
i en català, espanyol, esperanto, en ?2a 4 mesos. 

CAL"LIG.RAFIA 
manuscriptura aristocràtica, comercial ràpida, rodona. 
etc., en 1 a 2 mesos. 

... 
ARITMETICA 

abreuíada, per a totes les operacions de Comerç, Banca i 
Borsa, en 3 a 6 mesos. 

TENEDURIA 
de llibres de Comerç, Indústria, Banca, en 2 a 5 mesos. 

ESTEN'OGRAFIA 
i dactilografia, aplicables a tots els idiomes esmentats, 
en 2 a 4 mesos. ' 

NO PERDEU TEMPS VACIL · LANT 
Desde qualsevol grau de cultura podeu adquirir fàcilment 
aquests coneixements, pels eficaços sistemes del lticeu Oulmou. l 

SUCURSAL A TERRASSA: 
. 

Sant Antoni, 5. - Telèf. 6661 ll 
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S[per les ínstal'lacíons 

voleu estar ben servit,, 

aneu a la casa· VILA ENRIC. 

CREU GRAN, 69. - TELÈFON 6335 

TERRASSA 

HERMENEGILD ' 
QUINTANA 

TOCINERIA I QUEVIURES 

Auto-òmnibus per a excursions 
per a iot Catalunya 

SANT ANTONI, 45. - TERRASSA 
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CEDACERIA l ARTICLES DE FILFERRO 
REIXATS l TELES HETÀL·LIQUES 

FREDERIC SETÓ 

Topeie, 94. - Telèf. 6431. - Terrassa 

Ferreteria i Quincalleria 

Vda. de Ramon Hrgemí 
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Articles d'excursió per a la minestra 

DijJòsíi de les pintures esmalt 

SA POL/N 
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Rutomòbíls, Camions, Carro.s, Caixes 
per a caudals i Mobles esmaltats 

Albert Gufíèrrez 
PINTOR DE CARRUATGES 

Taller: Carretera de Martorell, 6 i 8. - - Domicili particular: Carretera 

de Martorell, 36. Telèfon, 6454. .TERRASSA 
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Recomanem als socis del CentreJ i als llegí-dors dv l'«Arxiu~ 

que efectuïn llurs compres als nostres anunciants 
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REMEMBRANÇA 

L A primera societat e;iccursíonísta de la Península fou crea
da a Barcelona el 26 de Novembre del 1876, sota el nom 
d'Associació Catalanista d'Excursions Científiques. 

Dos anys després, o sia el 21 de Setembre de 1878 s'en fundà 
una altra, en la mateixa ciutat, sota el hom d'Associació d'Excur
sions Catalana. 

El 7 d'Abril de 1891, ambdues societats es fusronaren, adop
tant el nom de Centre Excursionista de Catalunya. 

S'escau, doncs, el proper dia 26 de Novembre el cínqüante
narí de la primera entitat excursionista de Catalunya, que, les 
innombrables fíllolles que li han nascut, tan a Barcelona com 
per tot arreu de la nostra terra, tenen el deure de festejar, hono
rant de la mclnera més escaient que es pus;ra a la entitat mare de 
totes. 

Altrament, sí aprofitant aquesta avinentesa tots els aqrupa
ments excursionistes es posessin d'acord per a emprendre una 
obra de coníunt, que fes més aprofitable la tasca de tots, tal 
volta donarien peu a què els excursionistes que podran cele
brar les bodes de diamant de l'Excursionisme català, dediquessin 
una lloança justa al bon seny dels que ara anem a festejar les 
seves oodes d'or. 
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Les lluites Jcinsectes 

VEU'S-AQUI un estiueig que fina, del qual les estones de 
lleure a ple camp han estat aprofitades en l'observació i 
estudi de l'instint de vida en els insectes. 

He contemplat com el prega-déu devorava els llagosts, mag
netísanl·los primer, ço que els emb~daleix i els torna insensibles; 
he vist la caça de mosques que feien les avespes en les soques 
dels arbres; m'he mirat, hores i més hores, en les nits xafogoses, 
com el dragó, amb pas de felí, atrapava ds papallons i borinots; 
com la cuca de llum cercava els cargols per a buidar-los, í àdhuc 
em feren testimoni de la lluita entre una formi!:Ja i una aranya. 
Fou tal com us esplícaré. 

Una aranya tenia la seva tela extesa devers la soca d'un ar
bre, i en la terenyina una indefensa papallona petita i blanca s'hi 
enredava. Sorgí de prompte, una formiga roja que pretengué 
allíberar la captiva, fent que aleshores comencés una lluita fe
rotge, car la formiga escometia fent que retrocedís l'aranya que 
cuidava, però, tocar de tant en tant r enemic i r embolcallava 
amb la seva tela. Obtín~ué la victòria l'aranya car la formis;ta en 
cosa de deu minuts quedà invisible; tal era la quantitat de terenyí
na que li havien posat a sobre. 

Contemplant aquestes lluites i caces em recordava, a més del 
que ha publicat En J. H. Fabre, d'un "article que s'inserí en la 
Revue &íentifiq.ue de París, sobre la Guerra d'insectes. L'autor és 
E. L. Bouvíer. 

Sí no recordo malament deia que totes les lluites i guerres 
entre insectes eren necessàries, car la ràpida multiplicació d'ells 
seria perillosa, de no haver-hi un agent que regulés llur limitació. 

Queda claríssim que si una espècie determinada no es veiés 
molestada pels seus veïns, i poqués multiplicar-se a pler, n'hi 
hauria d'altres que portarien una vida precària, arribant, potser, 
a extin¡zír-se. 

,• 
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Jo he vist insectes d'una mateixa espècie que no es molesten 
ni es disputen la caça quan aquesta és abundosa o suficient per 
nodrir-se; cada ú emplea els elements de què disposa, sense 
preocupar-se de sí al veí li va míllor o més malament, car, com 
en la vida, es prospera o es mor seqons se sia apte o no per a 
la lluita. 

En aquest aspecte sembla que no existeixi la solidaritat entre 
els insectes, í que l'individualisme sia amo i senyor d'ells, però, 
malgrat això, si es veuen amenaçats constantment per una forçà · · 
superior, aleshores s'agrupen en qrans masses i acometen l'agres-
sor. Aquests atacs defensius són comuns en els insectes que pos
seeixen un fibló verinós. 

Hi han els insectes comunistes que aquests es reqeixen per al
tres lleis. Jo he contemplat les formü;rues, que considero l'insecte 
més tossut i valent, barallar-se i matar-se, i he trobat l'esplícacíó 
de la lluita en el mateix fet pel qual es maten els homes. 

Era que les d'un formiquer explotaven un trosset de camp 
que hi havia molta mercancía, i, en un moment donat, els hi han 
anat a disput~r les d'un altre niu. 

S'han aferrat en una lluita ferotge que m'he cansat de con
templar-la, després de comptar més de seixanta víctimes. 

M'he recordat altra veqada de l'escriptor francès Bouvier 
quan diu que les formiques d'un mateix cau es coneixen pel 
tacte i per l'olor. Forçosament deu ésser així per la sequretat 
amb què es diris;zeixen a les d'altre niu, i he sentit vers desitjos 
d'observar la segona part de la lluita, quan les formü;rues ofese·s 
penetren en els formiquers de les enemiques i capturen ous, lar
ves i nimfes per a devorar-les. 

Seria curiós veure els treballs de barricades que fan les que 
es veuen sitiades i s'amaguen en els soterranis, obstruint abans 
els passos per els quals les enemigues podrien avançar, i així 
defensen galeria per qalería, amb un furor épíc digne de ca~
tar-lo. 

L· escriptor Huber descriu un combat de formiques a ple camp 
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que s'haSlué d'interrompre per haver arribat la nít, i el qual com
bat s'acabà el dia seqüent sense victòria, desiut a que la pluja 
dispersà els exèrcits. 

La formiSla comú, la del blat, és la més tímida, però de qran 
fortalesa i té un fibló cruel. La formiqa més irascible, sens dubte, 
és la roja. 

* * * 
Vora la riera contemplo les abelles, que es posen sobre una 

flor petita i blanca, poc olorosa per cert, i deixen sense fer-ne 
cas la menta borda que té una flaire aqradable. 

Recordo els treballs de Maeterlinck estudiant les abelles, i 
d'ençà que ho conec, veiq en el rusc el teatre de conflíctes vio-
lents i no el refuqí del treball pacífic. · 

Aqueixes obreres que brunzen en volar, potser més tard s'en
treqar an a la matança de mascles, els quals, indolents, moriran 
sota de les picades i dels colps, o bloquejats en un recó s'hi po
driran de misèria, incapaços de defensar-se dels atacs de les 
abelles obreres. 

Potser la penúria amenaçadora, dequt a r aUSlment de pobla
ció, decidirà les abelles anar a saquejar un altre rusc per a apo
derar-se de la mel que altres havien fabricat, i, per a executar-ho, 
no hi haurà cap més remei que deixar sense vida a totes les 
abelles del rusc assaltat. Potser contemplaran impassibles la 
querra a mort de dues Reines per a rendir, més tard, pleítesia a 
la vencedora. 

Totes les lluites i querres entre insectes, o que en resulten víc
tima els insectes, són necessàries pel desenrotllament normal de 
la societat, i hom admira meravellat aquests misteris de la Natu
ralesa que ens torna un xic més petits a nosaltres. 

L'home que es dedica a l'estudi zoolòqíc en aquesta branca, 
sa vida llisca d'una manera aqradable, car cada dia descobreix 
noves coses. 

x. 
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NOTES D'ARXIU 
Del Llibre de l'Administració de la lluminària de Nostra Senyo .. 

re, la qual administren les dones de Ja parroquia de 
Sant Pere de Terrassa. 

Contracte per la construcció d'una campana Pt¡.1 campanar 
de l'església de Sant Pere de Terrassa.-Pactes fets y fir
mats entre Símon Lasura Bargunyó courer buydador entre Ge

roni Fonollet y Joan Mollor pagesos y Obres de la parroquia de Sant 
·Pera part forana de Tarrasa aserca de fer y fabricar una campana per 
dita isglesia so es que lo dit Simon Lasura promet de fer una campana 
del pes que vui es troba la campana grossa de dita lsglesia y si acas 
pesara mes del metall que vui es en dita campana li ajan de pagar dits 
obres fins a tres robas arraó de vuit sous per lliura y si acas pesara 
mes de les tres robas dits obres ajan de pagar a tres sous per lliura, y 
si acas no abastava el pes del courer que vui pesa dita campana aja 
de pagar dit Simon Lasura quatre reals per lliura del mancament de dit 
pes. E, mes es estat pactat que dits obres no ajan de contribuir en la 
fabrica de dita campana en ninguna cosa si no es la suma consertada 
de vuitanta cinch lliuras y exelajan de pagar dits obres per la festa de 
nadal de Mil sis cents y trenta y prometem dits obres fer dita paga en
car en dit temps no y haja en dita parroquia pesta que en tal cas ajan 
de aguardar dita cantitat dit Simon Lasura sia remediada dita malaltia 
y dit Simon Lasura promet donar dita campana posada en lo campa
nar ahont bui esta a despeses llurs y pesada y tot ora que dita campa
na no resixira y no agradara de so que en tal cas sian presos de jura
ment los dos Concellers y obres de dita parroquia y jurant que nois 
agrada lo dit Simon Lasura la aja de tornar a fer bona y sabadora ó 
coneguda dels dits quatra omens a gastos de dit Simon Lasura y aja 
de esser feta per la festa de nadal de mil sis cents y nou y que lo me
tall y posera sia bo y dits Obres no entenen en contribuir en dita cam
pana en cosa ninguna sinó en pagar las ditas vuitanta y cinch lliuras 
per lo temps sobre dit y dit Lasura aja de estar tot un any a ferla bona 
tocant dita campana y ventant. 

jo Geroni Fonollet Obrer de St. Pera. jo Joan Mollor també obrer 
firman lo sobre dit y per ells Agustí Crespa, prevere. Simon Lasura, 
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campaner. Los sobredits pactes estan sentits per mi Joan Arnella vicari 
curat de dita lglesia. 

Diumenja que comptam a tres del mes de desembre any de la nati
vitat del Sr. Mil sis cents y vui't. 

R. DE LA G. 

La planteta ccEufràsia>) 
I 

TÉ un nom bonic, no es pot pas negar: euphrasia es tradueix per 
laetitia, epulum, és a dir alegria; convit solemne. A la lletania 
diem a la Mare de Déu: Causa nostrae laetitiae. 

És una mateta, la Euphrasia officinalis, que pot arribar a tenir 15 
centímetres, poc més; s'ha de collir al juny-agost. La denominació 
linneana, offícinalis, ja ens indica que ha tingut empleu medicinal. 
Efectivament molts dels seus noms en les distintes llengües fan refe
rència a les seves virtuts oftàlmiques. 

Convindrà, però, veure si aquestes virtuts són suposades, ratificades, 
o rectificades si la medicina domèstica o de casa n'ha de treure un 
profit racional. 

Havem de fer present que hi ha molts remeis per als ulls, volem dir 
que us donaran mil remeis per un mateix mal dels ulls i els mateixos 
per a malalties ben diferents de l'òrgan ocular, i això no és pas racio
nal. Tal vegada és aquesta la enfermetat o mal que més medicines tro
ba. O!tàlmia, diguem, mal d'ulls; i si fem cas de les paraules, l'eufràsia, 
la nostra planteta és ben bé el consol o alivi dels nostres ulls. Servint
vos d'aquesta floreta res d'ulleres (el francès us dirà: casse-(brise)-lu
nettes; l'anglés eyebright (bright és siRònim de clear)-erbo-de sant-clar 
diu el provençal, plante qui a été employée pour éclaircir la vue. 

On podem trobar la planta? Pertany a les regions temperades; als 
Pireneus, al Montseny i a la Vall d'Aran, a la Maladetta, pels boscos; 
a Vich i a Olot, a Ribes, a Puigcerdà, al Montserrat... És parasitària, a 
les arrels. 

Pot distingir-se perquè té el calze tubulós amb 4 divisions (bilobat), 
el llavi superior còncau. Les fulletes ovals o oblonques, sèssils quasi i 
dentades; les flors blanques, solitàries a l'aixella de totes les fulles de 
dalt, en espiguetes terminals. Presenta unes ratlles purpúries i una ta-
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queta groga, semblant a la figura d'un ull, i diuen que això fa que la pla
nteta hagi agafat fama de curar els mals d'ulls (així d'altres, per signatu
ra: la pulmonària, l'he pàlica i cent més). Pertany a la família botànica 
de les Escrofulasiàcies, entre la digital i la Odontites, plantes que tenim 
aquí, a Tarrassa, cap al nord. No falta qui se'n serveix com de tabac. 

A Escòcia fan amb ella una infusió de llet i n'unten els ulls malalts 
amb una ploma. Tinguis en compte que Llghtfoot creu que fa més mal 
que bé. 

Acabarem aquesta relació ja un xic llarga, dient que hi ha un autor 
que diu que aquest nom botànic de Euphràsia no és més que l'abrevia
ció de Euphrosyae, el nom d'una dona, que expressa el goig o plaer; se 
li hauria donat pels efectes que havem dit, en altre temps celebrats i 
creguts, diguem atribuïts a la planta, per a tota mena de mal d'ulls. La 
veritat és que les dues paraules originals, gregues, són bons sinònims, 
podent-se traduïr per laetitia, hilàritas, épulum: alegria, goig, delectació 
( col"liri que aconsola). 

ANGEL SALLENT l ÜOTÉS. 

Estartit, Illes Medes l Empúries 

A PROFITANT les festes de la Mare de Déu d'Agost, uns quants 
socis vàrem fer l'excursió de Costa Brava i Empúries per a po
der fruir de la bellesa de nostre mar blau. 

L'objecte de l'excursió era conèixer l'Estartit, Illes Medes i l'antiga 
Empúries, travessia coneguda com a una de les millors de les costes 
llevantines. 

Sortírem el dissabte a mig dia, traslladant-nos en tren fins a Sant 
Jordi Desvalls, i en auto ·fins a Torroella de Montgrí i Estartit, on và
rem arribar que ja era fosc. Vàrem parar la tenda a la platja, aprop de 
les barques blanques que acabaven d'arribar de la pesca, i férem nos
tre un trosset de l'extensa catifa de sorra blanca i fina de la platja de 
tanta anomenada. Acomodats que fórem, ens adormíem al cap de poc 
amb el remor suau de les onades que anaven i venien tot lliscant per 
la badia quieta. 

A la matinada la claror, que tot just apartava la fosca de la nit, va 
filtrar-se dins la tenda, convidant-nos a sortir per a admirar la bellesa 
de l'albada clara i dolça que poetitzava aquells encontorns. 
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La platja d'Estartit és de les més belles de Catalunya. L'havíem sen
tida ponderar, però no crèiem fos com és. És clara, és ample, quieta i 
bella. Al davant i ben endins del mar s'alcen majestuoses les II!es Me
des, que l'anterior vesprada havíem tot just divisat entre la fosca; a 
l'esquerra el Cap d'Estartit que, amb el de Bagur, fa de puntal a la man
sa badia. 

Atansant-nos a uns pescadors, que feinejaven en llurs barques, 
contractàrem un bonic i esvelt llagut que ens portés a les Medes, puig 
nostre delit era gran per trepitjar-les i enfilar sos roqueters. 

Al cap de poca estona empenyíem la barca cap a la mar i ens atan
çàrem lentament, degut al poc oreig. Els raigs del sol ixent engalana
ven les roques ferèstegues i canviaven els colors de l'aigua que es mo
via com temorosament. Les Illes Medes semblava que es gronxessin 
en la immensitat de l'aigua, i així que ens hi anem atansant decidím 
donar-hi la yolta per a millor contemplar-les, sorprenent-nos els a ltres 
illots i roquissers que s·amaguen darrera, i ens donaren una formidable 
impressió. Entre ells es distingeix el cèlebre •Cavall Bernat> per la seva 
alçada de més de 70 metres, tallat vertical gairebé, ple de clivelles i di
buixos fets pels segles de lluitar amb l'aigua irada de dies de tempesta. 

Donada la volta anclem la barca en un petit baixador de la més 
gran de les Medes i, amb gran afany, tresquem cap al cim on està si
tuat un potent Far. El panorama que s'albira és immens, i en aquella 
hora matinal ens va commoure. 

El sol relliscava per l'aigua, deixant son mantell daurat que con
trastava amb la blavor del fons; al nord albiraven el Cap de Creus, 
guardià del Golf de Roses i la carena de muntanyes davallant del Pire
neu; a unes dues milles el poblet d'Estartit, com adormit sota de les 
muntanyes guardat per una renglera de barques blanques, immòvils; 
avall la platja serena i contínua. 

En aquella atalàia natural el silenci és absolut i hom resta recollit 
en la contemplació de mar i de terra. Els pescadors acompanyants va
ren mostrar-nos les runes de l'antic castell o torre de defensa que en 
aquell lloc hi havia. Les Illes Medes des dels temps més antics havien 
servit de niu als velers pirates, que de llur amagatall es tiraven sobre 
les presses qui venien del Golf de Lleó o del de Roses; més tard els 
comtes de B"arcelona hi bastiren una torre de senyals o •guardiola>, 
com s'en deia, perquè avisés els pobles de la costa de la visita dels pi-
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rates moros o argelíns i tinguessin temps de preparar-se per a la de
fensa. En els temps d'esplendor de la marina catalana, aquestes illes 
serenes pogueren contemplar una excel·lent victòria de l'almirall Mar
quet, qui amb poques naus, apressà l'estol de galeres del Rei de França. 

·Contemplades les pedres centenàries, plenes de records, davallem a 
la barca i tornem a l'Estartit a l'hora justa per a esmorzar. 

A la tarda, quan el soi ja no era tan roent, tornem a empènyer la 
barca per fer la travessia fins a l'Escala. L'entrada a l'aigua no fou tan 
plàcida com el matí, puig degut a la tramuntana, les onades ventrudes 
ens feien anar d'un costat a l'altre. 

Som una mica endinsats i el timó fixa la direcció cap a l'Escala, 
mentres els rems apreten la barca que llis.ca furiosament. 

Seria llarg i difícil d'explicar les emocions que causen aquells gegan
tins acantila.ts, que fan de paret a nostre Mediterrà. El goig i la sorpresa 
regna tota l'estona. Deixàvem unes roques formoses i n'apareixien d'al
tres. La barca anava costejant, no :i.partant-se dels roqueters i així po
díem admirar les cascates que fa l'aigua al rebatre-s'hi furiosa, i el man
tell d'escuma blanca que tornava a engollir-se al fons de la mar. 

Arribem a l'anomenada Cala Furriola, adornada amb unes quantes 
punxagudes roques que s'alcen en mig de l'aigua, amb una diminuta 
platja al fons on les ones llisquen esmortuïdes. Anclada la barca en 
aquell recó quiet passejàrem pels contorns i els mariners varen mos
trar-nos, per dintre les roques, un forat en que hi sortia un gros doll 
d'aigua gairebé dolça que venia de les filtracions de les muntanyes. 

En acomodem novament a la barca i passem altre vegada un sens 
fi de roques altíssimes i acantilats i petites cales, quins noms no recor
dem, tots d'una bellesa incomparable, d'un efecte sorprenent: també 
vàrem veure vàries fosques coves on s'endinsa l'aigua tenebrosa; i tre
vessàrem per un gros forat, un gegant acantilat que s'endinsa dins el 
mar, essent el seu pas d'un afecte molt impressionant. 

Som enfront de la muntanya de Montgó, qui amb el Cap de Norfeu 
és puntal del Golf de Roses, i fa tres hores que som dintre d'aquella 
blanca barqueta, des d'on hem pogut admirar aquesta part excel·lent 
de la bellíssima Costa Brava, que ha vingut a arrodonir el coneixement 
que teníem de llurs no menys formosos recons de Blanes, Tossa, Pala
mós i Sant Feliu. 

Travessem pel peu del Moatgó i entfem dins la gran badia · de Ro-
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ses. EI sol ponent qui es colgava darrera les muntanyes ens privava de 
veure terra, car era un enlluernament l'aigua llunyana al relliscar-hi el 
sol. Després aparegueren les blanques cases de l'Escala i, a l'altre cos
tat, les altes muntanyes que formen la península de Cap de Creus, i 
contenen l'aigua d'aquest delitós mar encantat. Al fons de tot blaveja
ven en l'horitzó les serres pirenènques. 

La barca corria aleshores sense ni una mica de balanceig, deixant 
una llarga estela d'escuma blanquíssima que la mar tornava a engolir. 

Després de tres hores i mitja de navegació arribem a la platja de 
l'Escala, tota arreconada, on hi ha un crescut nombre de barques arren
glerades, una darrera l'altre, puig és molt petiteta. 

Ens acomiadem dels senzills i amables pescadors i entrem dins de 
la bonica vila empordanesa, on la gent endiumenjada passejava pels 
carrers, engalanats amb el relleu de les formoses noies que tenen una 
gràcia que només es troba en aquesta terra de l'Empordà. 

El dilluns el matí, també amb molt bon dia, vàrem anar a visitar les 
runes de l'antiga ciutat d'Empúries. Per anar-hi de l'Escala estant, cal 
fer tres o quatre quilòmetres de carretera entre conreus de l'ampla es
planada i sempre a la vista de l'aigua blava del golf de Roses. 

La ciutat d'Empúries fou fundada pels grecs, i li donaren el nom de 
Emporium o sigui el mercat, lloc on hi ha de tot, car per élls aquella 
colo nia no era altra cosa que un lloc de reventa i canvi de diferents ar
ticles, portats de Grècia, per altres amb els pobladors del país. Empo
rium que ha donat són nom a aquesta bella comarca catalana que en 
diem Empordà, fou durant molts anys colònia grega i anà creixent, i 
s'hi feren barris per els pobladors íbers o hispans. Des d'aquesta ciutat 
els grecs escamparen per tot Catalunya la seva cultura, les arts, les lle
tres i els innumerables productes de llur civilització, a canvi dels pro
ductes naturals de nostra terra. En els temps romans, Empúries encara 
era una gran ciutat i encara hi venien els vaixells imperials procedents 
de Marsàlia (Marsella). Les invasions dels barbres del nord varen asso
lar-la i ja mai més s'en ha pogut aixecar. Quan la reconquesta va for
mar-se un comtat qui portà el nom de Comtat d'Empúries, tenia sa ca
pitalitat a Castelló d'Empúries, poblet proper, però de l'Emporium ciu
tat, ja només queda el record i les runes i restes arqueològics recollits 
en el Museu de Belles Arts de Barcelona. 

Després de recòrrer el que abans havien estat populosos carrers i 
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gracioses llars i tendes, deixàrem la quietud de les pedres centenàries 
i retornàrem a dinar a l'Escala per a pujar a l'auto que ens portà a 
Fiassà, on prenguèrem el tren fins a Barcelona i fins a casa. 

]. P. i C. 

MEM O RIA 

SENYORS: Com a Secretari, avui que es celebra la Junta General 
ordinària, he de donar-vos a conèixer la tasca portada a cap per aquest 
Centre en el curs que fineix. Abans però, em plau assabentar-vos que 
fóra faltar a la veritat si no us digués que hem sento molt honorat d'és
ser jo, l'indicat a fer-ho. 

Treball un xic pesat fóra si no tingués com auxiliar en aquesta tas
ca, un valuós element; l'<Arxiu•. Ell és, ha estat i serà l'espill que més 
fidelment reflexa la marxa del Centre; és a ell doncs a quí, com a nàu
frec, m'he arrapat. 

Aixís doncs anem a descapdellar la madeixa qu'és el fruit nacust de 
nostre ideal, que per damunt la volta blava del cel, llueix sots el lema 
d'Excursionisme. 

El nombre de socis en que contem és: 
d'honor . . 4 
de nombre . 352 

que formen un total de. . . . 356 

Les excursions oficials portades a cap són en nombre de 40 que es 
desgloben: 

l al Montnegre. 
l a Camprodon. 
l a Núria i Ull de Ter. 
2 a Toulouse, Louchon-Superbagneres, Lourdes, Cauterets i Pau. 
1 a Bagà, bosc del Gresolet i Pedraforca. 
1 al Taga. 
3 a Montserrat. 
3 a Castellar, Puig de la Creu i Guanta. 
l a . Castellar, organitzada per la secció de Fotografia. 
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l a la Colonia Güell i Sanatori de Sant Boi. 
l a Ullastrell, Santa Maria de Vilalba, i Castell de Vilalba. 
2 al Molinot i encontorns. 
2 a Mura i visita a les Coves. 
l a Mataró, Argentona, Cabrils i Vilassar de Mar. 
l a Sant Salvador de les Espases, organitzada per la secció de Geo-

logía, per a fer-hi observacions geològiques. 
l a Sant Benet de Bages i visita al històric Monestir. 
l a Martorell i Gelida. 
l a Esparraguera i Coves del Petracó. 
3a Barcelona, visitant-se el Metro-Transversal, l'Arxiu Mas, la Sa-

grada Família i els Jardins de Montjuïc. 
l a La Barata i Sant Vicens de Castellet pel Sot de l'Infern. 
1 a Sant Miquel del Fai. 
l a Canet de Mar i Castell de Santa Florentina. 
3 a la Mata i Font Freda. 
l a Granera, La Tosca i Moyà. 
6 a Sant Llorenç del Munt i encontorns. 
Aquestes excursions s'ha de tenir en compte que són les que ofi

cialment ha fet el Centre, amb un nombre de socis que hi assistiren de 
522, nombre ben inferior als cursos darrers. Ara, que si hi sumàvem els 
que han sortit particularment, trovaríem un total molt més crescut que 
els sortits als darrer anys. 

També com cada any, el Centre assistí a la Diada de Germanor a 
l'Ubach, celebrada per Jes entitats excursionistes terrassenques, que 
resultà molt brillant. 

L'Arxiu ha sortit del núm. 37, setembre-octubre de 1925, al núm. 42 
juliol-agost de 1926. Des d'aquestes ratlles vagin nostres .gràcies als 
col·laboradors. 

D'intercanvi es reben unes 50 publicacions de tantes altres e,ntitats 
excursionistes. 

Dels volums que s'ens ha fet ofrena i que han passat a nostra Bi-
blioteca, cal esmentar: 

cAlbum-Guia de la Costa Brava., del Ateneu Ampurdanés. 
<Prehistòria de Montserrat>, del Rnd. P. Deudat F. Marcet. 
Uns treballs científics del senyor Jacinte Elias. 
Dos volums de Ja Real Acadèmia de la Història de Madrid, 
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Un raport de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, 
de Barcelona. 

Un mapa de les Valls d'Andorra, ofrena del C. E. de C. 
·L~ Ciudad de Egara», d'en Josep Ventalló Vintró, cedit per en Bal

tasar Ragón. 
Tres volums de l'il·lustre terrassenc en J. Soler i Palet (Q. P. D.), 

oferts per la seva vídua. 
Un volum de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
També de l'abonament fet al Editorial, es rebé el primer volum de 

Historia Natural. 
MAPA-GUIA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT.-La Comissió 

per a la confecció d'aquest mapa continua treballant-hi. .El senyor Palet, 
com a component de dita Comissió, donarà alguns detalls sobre l'estat 
en què's troba. 

CONFERENCIES.-Han estat vàries les conferències celebrades en 
aquest curs per mediació del Centre i de les diferentes seccions. 

EI senyor Valldeperas donà una conferència il·lustrada amb diapo
sitius sobre el Monastir de Poblet. 

El senyor Adolf Mas, director del Arxiu Mas de Barcelona, d'acord 
amb la secció de Fotografies, en donà una de •Coneixements generals 
sobre fotografia de turisme>. 

El senyor Aureli Campmany, donà una vetllada parlant de folk-lore 
i contant ademés quiscunes rondalles. 

Nombrosa va ésser, al ensems que selecta, la concurrència a aques
tes sessions. 

CONVERSES INTIMES.-Nostre President de Ciències Naturals, 
en Domènec Palet i Baroo, donà una conversa íntima, com a prepara
ció per a l'excursió a Sant Salvador de les Espases que's celebrà per 
fer-hi observacions geològiques. 

Nostre amic i consoci en Isidre Suana i Picanyol, també en donà 
una com a preparació per a l'ascenció a Els Ecos de Montserrat . 

. Força profitoses varen ésser. 
PROJECCIONS.-De la casa •Aesla> s'han projectat els diaposi

tius que els hi teníem abonats. 
Nostre consoci senyor Suana ha projectat quiscunes películes par

ticulars. 
Ara correspon parlar un xic de la tasca feta per les Seccions: 
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SECCIÓ D'ATLETISME.- D'entre les seccions formades dins 
aquest Centre, la que més brilla, la que més ha donat a conèixer nostre 
nom, és sens dubtar-hi gens la d'Atletisme. 

El més corrent, el que s'estila en aquests casos és fer un elogi. Jo 
crec però, que aquesta vegada fóra en và; no és que no s'e! mereixi no, 
ans al contrari, s'e! mereix i ben guanyat el té. Però, elogiar-Jos ara que 
Ja tasca comença a resplandir, ara que el seu nom dins de l'atletisme, 
degut al seu esforç comença a atanyer els primers llocs, ara després de 
la dosi de voluntat i fermesa que han tingut de donar mostres els seus 
dirigents, còm a paga un elogi? No, crec que no; perquè un elogi, es 
tant protocolaril i després que, qui el diu, sembla que ho digui perque 
l'hi han obligat i ho diu com si res, sense admiració, sense veure, sense 
compendre la lluita que ha tingut de sostenir l'elogiat, per arrivar al 
lloc que ocupa. I al mateix temps també perqué moltes vegades l'elogiat 
s'ho pren aixís com si res ... 

Bé doncs; ço que us diré; no cregueu que sigui per elogiar-vos. 
Tasques ben lloables, a més dels festivals atlètics en què haveu par

ticipat i organitzat, són les que haveu fet. Moltes lluites i sacrificis són 
els que haveu tingut de vèncer .... però, no; no vull ésser qui us dongui 
ni us resti mèrits; de vostre historial ja hi ha qui s'en cuida. A ell és a 
qui li pertoca aquesta tasca. 

El que si tinc de dir-vos, és que tingueu per cert que la Directiva 
d'aquest Centre veu amb vivíssim interès com vosaltres, directius, atle
tes i socis de la Secció, tots units, ben agermanats, tots a Ja una, amb 
pas ferm i segur aixequéu vers regions que no ens coneixíen, nostre 
nom, aixequéu com senyera, l'ensenya del Centre i de la Secció. 

Seguiu doncs vostre lloable tasca; marxeu com fins ara sempre 
avant i si mai l'adversitat se us mostrés amb cruesa, uniu-vos, lluitéu; 
bones proves n'haveu donat d'això. 

I ara no vull acabar de dirigir-vos la paraula, sense abans donar-vos 
en nom de Ja Directiva les més corals felicitacions, per Ja tasca portada 
a terme i al felicitar-nos em plau dirigir-ma especialment als compo
nents de la vostra J ur.ta, En Rafael i Jaume Altisen, ferms batalladors i 
puntals vostres. A ells nostra enhorabona. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU I D'ALTA MUNTANYA.-Bella 
es també la volada empresa en aquest curs per aquesta secció, mercès 
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a l'interès palesat per la seva Directiva, en l'encertada direcció i pro
grama) i també per l'adquisició dels materials necesaris per aquest esport. 

Poden estar-ne força contents els socis doncs com a més necessàri 
compta ja amb <camping>. Ara que el temps a propòsit per aquesta 
classe d'esports s'apropa, veurem el fruit que dóna. De moment ja té 
proposat un concurs d'esquís que promet ésser interessant. 

De les excursions d'aquesta Secció ja s'en dóna compte en el resum 
de les oficials del Centre. 

Esperem que continúi la seva tasca ascendent. 
SECCIÓ DE FOTOGRAFIES.-Donant. una mostra d'activitat, la 

secció de fotografía amb la cooperació de tots els socis adquirí un ar
mariet per la exposició dels clixés i postals recollides en les excursions 
oficials. 

També organitzà algunes conferències i excursions que ja s'en dóna 
compte en la secció corresponent. 

Esperem que vist lo arrelada que està en l'excursionisme, continua
rà ascendint pel camí del triomf. 

I ara per acabar, espero de la bona voluntat dels senyors so
cis, que lluitant tots per nostre ideal farem més fructífera la tasca del 
curs que comença avui, perquè aixís, al acabar-se pugui donar-vos una 
Memòria més gran, més extensa, perqué creguéu, el premi més gran, la 
satisfacció més íntima que sent una Directiva, és que l'esforç que posa 
en una cosa es vegi aprofitat, que no siguin energies gastades en và, 
que arribi a resplendir, i això sols es veurà en la vida del Centre, que 
on es reflexa més fidelment, és com al començar us he dit, en l'Arxiu; 
ell és l'espill. 

He dit. 
}OAN BENET 1 PUIG, Secretari. 

Terrassa 24 setembre 1926. 

Crònica 

Homenatge a N'lgn.asi Melé-El dia 3 d'Octubre va tenir lloc a la vila 
de Tossa, l' homenatge que les entitats excursionistes i culturals de Cata
lunya tributaren a l'insigne arqueòleg i metge de dita vila, N'Ignasi Melé. 

En dit homenatge hi estava adherit el nostre Centre i en sa repre
sentació va fer-hi acte de presència un grup de socis. 
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A les onze del matí la comitiva que es componía de la Comissió 
d'homenatge, representacions de la major part de les entitats adherides 
i una immensa gentada del poble, es dirigí a casa del senyor Melé, fent
¡¡ entrega del pergamí que se li dedicà. EI senyor Melé sortí al cancell 
de la porta a saludar, on va ésser acollit amb grans aplaudiments i 
aclamat per la multitut; seguidament tothom es dirigí amb la seva ama
ble companyia en el lloc conegut pels <Ametlles>, mostrant-nos amb 
les seves explicacions el resultat de les excavacions fetes en aquell punt. 
Es visità també la Vila-vella i després es celebrà l'apat de germanor. 

A les 3 de la tarde es tocaren i ballaren sardanes al Passeig, vêrent
se molt concurregudes. 

Reunió anyal.-D'acord amb la convocació feta oportunament, el 
dia 24 de setembre va tenir lloc la junta general ordinària. 

Es procedí a la lectura de l'acta de la sessió anterior que fou apro
vada sense cap esmena, aixís com la memòria 1925-26 que fou llegida 
pel senyor Secretari. 

El tresorer senyor Arola feu la presentació dels estats de comptes 
de la Societat que no mereixeren rèplica. 

El senyor Palet com a membre de la Comissió que cuida del Plano
Guia de Sant Llorenç del Munt, feu una relació detallada de l'estat en 
que es troven dits treballs. 

Acte ~eguit es procedí a la renovació dels càrrecs que reglamenta
riament quedaven vacants, essent nomenats per unanimitat els següents 
socis: President, A. Boada i Lladó (reelegit); Sots-Secretari, Josep Pa
lau; President de la Comissió d'Arxiu, Pere Sala i Flotats; Vocal comis-
sionat d'arqueologia i art, Joan Duch; Bibliotecari, Josep Roig i Oto.~ 

Noves.-El nostre consoci i excelent amic en Rossend Grané, sofrí 
un seriós accident anant amb bicicleta, a causa d'una topada amb un 
auto, resultant amb una cama fracturada. No cal dir com sentim la des
gràcia ocorreguda i fem vots perque ben prompte l'amic estigui resta
blert de la lessió soferta. 

Secció d'Atletisme.-Amb motiu dels campionats d'Espanya cele
brats a Tolosa els dies 31 de Juliol i I d'Agost, la Secció va poguer 
inscriure, amb orgull, una nota de gran trascendència en el seu historial 
esportiu i que per ésser la primera, farà d' éstímul per a que en anyades 
successives pugui fer-se el mateix. EI consoci Josep Pauls va ésser se
leccionat per la F. C. d'A. per a formar part de l'equip que va portar 
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els colors de Catalunya en dits campionats, en els quals la nostra 
regió es classifica superbament. Era Pauls tenia a càrrec seu les proves 
dels 100, 200 i 4 x 100 m., però una desgraciada lessió soferta en la eli
minatoria dels 100 m., en la qual brillantment es classificà segon i 
per lo tant finalista, el deixà impossibilitat de pendre part en les demés 
proves. 

Des d'aquestes ratlles el felicitem de tot cor per l'honor amb que 
fou distingit, que considerem una justa recompensa als seus reconeguts 
entusiasmes envers l'atletisme i que tant ha d'influir en la tasca futura 
de la Secció. 

El dia l d'Agost va celebrar-se en el camp de la Secció un concurs 
reservat als socis que no havien fet vida activa en la present temporada 
i el qual va convenir-se en dominar de desentrenats i veterans. Fou un 
èxit de participants i de resultats, aconseguint-se plenament l'objecte 
proposat. Van sobresortir alguns elements, que si continúen en llurs 
entusiasmes, seran ferms puntals de la Secció en el dia de demà. 

El dia 29 d'Agost va tenir lloc en el camp del «Terrassa F. C.> el matx 
concertat amb el cf. C. Barcelona•. La vàlua del contrincant, conside
rat el primer dintre r atletisme català i el fet de que presentés els seus 
millors elements, donà a aquest matx una importància insospitada, lo
grant interessar fortament al públic terrassenc, que en quantitat conside
rable feu acte de presència en el camp, com poques vegades s'hagi vist 
en una reunió atlètica a Catalunya. L'entusiasme del públic es manifesta 
en totes les. proves aplaudint sorollosament als vencedors. D'emoció 
també hi hagué la seva part, que anava pujant de grau en grau, motiva
da pels constants empats de puntuació. La organització fou cuidadíssi
ma, com requeria a la importància del matx, per quin motiu es reberen 
les lloances dels estranys a ella. La victòria es decañtà a favor de la 
Secció per un sol punt de diferència (33 a 34) guanyant aixís el magnífic 
trofeu cedit galantment per la Junta del •Terrassa F. C.• Algunes de les 
marquss foren excelents, batent-se varis recorts socials i batent també 
l'equip de la Secció dels 4 x 100 m., el recort social de Catalunya. 

L'èxit, doncs, s'obtingué baix tots conceptes que ve a refermar la 
Secció en el lloc que tant brillantment s'ha colocat. 

La caseta-vestuari que de mica en mica i mercés a l'esforç de tots 
s'ha anant construint a Les Fonts, poc falta per estar acabada. Ha que
dat feta la instalació de la dutxa, que era un dels objectes principals i 
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que és la que dóna motiu per a que siguin molts els socis que es tras
lladen allà per intensificar llurs entrenaments. 

El 23 de Setembre la Secció celebrà la seva reunió anyal ordinària, 
aprovant-se, sense esmènes, l'acta de la reunió anterior, la memòria del 
curs i l'estat de comptes. 

Foren elegits per ocupar els càrrecs que quedaven vacants: Secre
tari, J. Alvarez; Tresorer, R. Roig, i Vocals L. Sarlé i J. Ballbé. 

A petició dels assistents fou acordat que constés en acta un vot de 
gràcies a la Directiva per la tasca portada a cap. 

Seccció d'Esports de Neu i d'alta muntanya.-En el passat dia 7 de 
Setembre tingué lloc la reunió anyal ordinària d'aquesta Secció, en la 
qual es procedí a elegir els socis que deuen ocupar els càrrecs que re
glamentariament quedaven vacants, resultant constituits en la forma 
següent: Tresorer, Joan Marimón (reelegit); Vocals, Manuel Closa i 
Joan Font. 

Al mateix temps es donà compte de l'adquisició efectuada ultima
ment, del material de campanya que detallem a continuació: 

Una tenda de campanya, model Touring Club de France amb absis, 
(mides: 2'700 llarg; l '600 ampla; 1 '500 alt.) - Doble teulada. - Tela im
permeabilitzada. -Tela de llana. - Joc de bastons de bambú. - Joc de pi
quetes amb un petit stocks de recambi. Aquesta tenda es apta per 4 o 5 
persones amb un pes total de 5'300 kgs. 

No's dubta que t<:tl adquisició mereixerà una acollida per part de tots 
els socis, esperant que les diverses excursions que s'han escollit pel curs 
dels mesos Octubre i Novembre a base de Camping, sempre que el temps 
ho permeti, es veuran concurregudes amb força entusiasme. 

Oportunament s'avisarà en la post de noves, la data en que tindrà lloc 
la celebració de la reunió de que es parlà en la reunió general, per l'es
tudi, rectificació en cas necessari i aprobació del reglament per a l'us del 
material adquirit ultimament No obstant s'adelanta als senyors socis 
que per usar-lo es precís portar el carnet d'identitat, que facilita la 
Secció a tot soci i a més el rebut del mes en curs. 
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FULLA D'EXCURSIONS 

DIA 10 D'OCTUBRE 

EXCURSIÓ íntima a la muntanya de Sant Llorenç del Munt i Sarda
nes a Can Robert com a homenatge als excelents consocis 
i excursionistes terrassencs: D. Palet i Barba, Eugeni Fer
rer, Joan Santamaria, Angel Sallent, (Socis d'honor).-Pere 
Domènech, Rossend Roig, Francesc Capella, Pau Gorina, 
Lluis Castanyé, Marc Armengol, Frederic Segués, Salvador 
Vallès, Josep Alavedra, A. Boada i Lladó, Francesc Pi de la 
Serra, Miquel Abad, Daniel Blanchart, Evarist Rigol - Els 
demés detalls es donaran a conèixer oportunament. 

DIA 17 
Excursió als «Frares Encantats» de Montserrat, recorrent els bells 

DIA 17 

DIA24 

indrets d'aquella regió 

Sortida el dia 16 a dos quarts de set de la tarda pel Nord. 
-Inscripció i detalls el 12.-Pressupost unes 5 ptes.
Vocal, Joan Borràs.-Excursió organitzada per la Secció 
d 'Esports de Neu í d"alta muntanya. 

Excursió amb auto-ómnibus a Cardona 

Visitant el Castell i Salines.- Per detalls el vocal de la 
mateixa Evarist Rigol.-Pressupost unes 12 ptes. 

A Mongat, Tiana, Montalegre, Sant Faust de Capcentelles, 
Mollet i Montcada 

Inscripció i detalls el dimarts dia 19.-Vocal, Josep Palau. 
Sortida a les 6 pel tramvia.-Pressupost unes 4'50 ptes. 

DIES 31 i l DE NOVEMBRE 

EXCURSIO AL PUIGSACALM 

Itinerari: Olot, Sant Privat, Escales de Sallent, 
Puigsacalm i Sant Quirze 

Inscripció el dia 26.-Per detalls al vocal en Josep Llenas. 
-Pressupost 20 ptes.-Excursió organitzada per la Secció 
d'Esports de Neu i alta muntanya. 



PULLA SUPLEMENTARIA 

DIA 11 OCTUBRE 

DIA 18 

Excursió a Sant Llorenç del Munt 

Sortida de la Plassa de la Creu a les 5 matí. 

Can Bogunyà, Alzina del Vent, Pedritxes, Font del Truncó, Font del 
Llimac, Font de la Cirera, Font de l'Alba 

Sortida a les 6 del matí de la Plassa Zamenoff. 

DIA 25 

Sant Pere Saca ma, Sant Salvador de les Espases i Cairat 

Sortida a les 7'38 pel Nord.-Pressupost 1 '40 pessetes. 

DIA l NOVEMBRE 

DIA 8 

DIA 15 

Excursió a Montserrat amb auto-camió 

Sortida a les 5 matí de la plassa del tramvia.-Pressupost, 
7'50 pessetes. 

La Pola, La Portella i Ubach 

Sortida a les 5 matí de la plassa de la Creu. 

Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Rei, 
Papiol i Rubí 

DIA 22 

DIA 29 

Sortida a les 6 matí de la plassa del tramvia. 

Les Planes, Vallvidrera i Tibidabo 

Sortida a les 6 pels ferrocarrils de Catalunya.-Pressu
post, 2'20 pessetes. 

Excursió a Mura 

Sortida a les 5 del matí de la Plassa de la Creu. 



92 ARxl'll DBL CaNTRB ExcuRSIONISTA DB TaRRAS&A 

DIES 30 i 31 D'OCTUBRE i l i 2 DE NOVEMBRE 

AL CANIGÓ 

Vernet, Bosc de Balat, Chalet de Cortalets, Pica i retorn a Vernet 
Sortida el dia 30 a unquart de 6 de la tarda . pel Nord.
Pressupost 45 ptes.-Vocal, Antoni Puig.-Per aquesta 
excursió és indispensable el passaport. - Organitzada per 
la Secció d'Esports de Neu i alta muntanya. 

DIA 7 DE NOVEMBRE 

DIA 14 

Excursió al Molinot, Coll Gardús, Font del Guinardeu 
Vacarisses i Olesa (estació) 

Sortida a les 7 pel Nord.-Vocal, Domènec Rocabert. 

Excursió a Vallvidrera, Sant Pere Màrtir, Pedralbes i Sarrià 

Vocal, Josep Clariana.-Sortida a les 5 pel tramvia. 
DIA 21 

A. can Feu, Església romànica de Barbarà, Ermita de Sant Pau de 
Riusec, Castell de $ardanyola i Sant Cugat 

Vocal, Joan Izard.-Sortida a les 6 del Passeig. 

DIA 21 

EXCURSIÓ AL TAGAMANENT 

Itinerari: Figaró, Bosc de l 'Infern , Tagamanent i Aiguafreda 

Inscripció el dia 16.-Pressupost 8 ptes.- Per d~talls al 
vocal en Marian Armengol.-Excursió organitzada per la 
Secció d'Esports de Neu i alta muntanya. 

DIA 28 DE NOVEMBRE 

Excursió-visita a la granja avícola •Paraiso,. d'Arenys de Mar 

Vocal, A. Boada i Lladó.-Pressupost unes 7 ptes. - Sor
tida a les 6 pel tramvia. 

DIA 5 DE DESEMBRE 
Excursió a la Colonia Sedó, Coionla Sedó i Esparraguera . 

Vocal, Joan Juan.- Sortida a les 7 pel Nord. 

IMft, JOAN litOIRAl. • Mt~&, 22 



' 
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l FÀBRICA DE l 
TEULES 

~ 

~ TEULES PLANES 

ú ~ tipus MARSELLA, marca 

f ........,, i 

. l (._, Do::::!s; c. 0 l 
l DESPATX: Font-vella, núm. t 

Telèfon, ót 37 

FABRICA: Sant Marian, t 93 

Telèfon, 6085. - TERRASSA 

tiaranllm la paroaltat, resl1tèac1a l color vermell 
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• .. 
• • 

Fonda -Restaurant Catalunya 
Casa especial per a Srs. Excursionistes.l - .SOPAR l DORMIR, 5 PTES. 

Es l'únic lloc que us pot servir bé í barat. - Per comandes dirigir-les a 

ESTEVE POLLS 
• ¡ Gavatxons, 12 - - TERRASSA - - Telèfon, 6035 . . 
ª•a•••••D••••••••••a••••••••••••••••••••&•N••m•••••••aaeaaaaaa••••••••m••••••••••••••••a••••••• 

Josep llrmengol 
Bísutería - Perfumeria - Cotílles 

Objectes per a regals 

Raval, 19. - Telèfon, 5835 

Joan Martorell 
Antiga CASA CARDELLACH 

Perfumeria nacional i estrangera, Bisu
teria, Vanos, Paraigües, Moneders; 
Guants, Ombrel·les, Articles de pell, 
Ultimes novetats en objectes artístics 

per a regal. 

Font-vella, 59. - Telèfon 6435 
TERRASSA 

• • • • • • •••••••D•••uaaemmm•••~m•u••••••••m•aaoaaa••oom•a•m•a•••aM•••••asnaceP•D••a•De•••••••••••••••••ª 

Llauneria de JOAN PUIG 
CONSTRUCTOR 

Aparells de gas acetilè, Termes-sifons, 
Dutxes i accesso ris per a quartos de 
bany. Fars per carruatges de gas acetilè. 

Aparells separadors i clarificadors d'olis, 
tant pel que su rt de la premsa, com per 
a olis bruts, en forma rapidíssima. Pul
veritzadors per a vinyes i per a mosques 

Sant Antoní, 14. - Telèfon, 5905 

CAMISERIA l NOVETATS 
MONEDERS, GUANTS, PARAIGÜES 

PIANOS l AUTO-PIANOS 
de les millors marques. 

Instruments, Música-Rotllos 

Secció de RADIO. - Atwater-Kent 

Casa Farràs 
GAVATXONS, 18. - TELEFON, 6182 

COMPRIN SEMPRE EN ELS MAGATZEMS 

EL BLAU 
Camiseria, Süsireria, Barrets, G:orres, G:èneres de punt, etc., etc. 

PREUS BARATISSIM S 

Sant Pere, 26 i 28. - - - TERRASSA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•aaaaa8aa•asa•G••••••••••••••m••••••••••••••••••a•a 
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Aparells, Discs í Agulles 
GRAMÓfONO (La Vo,;;: de su Amo) 

Màquines per cosir, brodar, fer mitja, etc. 

WER'CHEIM (Ràpida S. A.) 
.Rgeni i Repre:umianf: 

Vda, de J, Grau 
FONT-VELLA, :u : : TERRASSA 

ELECTRICITAT. - Instaf'facions de 
llum, força í calefacció 

Isidre Armengol 
TELEfONJA l RADIOTELEfONIA: 
!Iparells de Cristalleria; Llums a'in-

candescència, etc. 
MAQUINARIA l MOTORS: Compra, 
venda, canvi i reparació. Ventiladors, etc. 

Raval, 38.-Telèf 6181.-TERRASSA 

• • • • • • • • .. 

.•••••••m••••••m••••••••••••••••m•••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
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Confiteria ~ 

Casa 
52 

6ÈNERE$ TOLRA. - Confecció 

de Roba blanca. - Nuviatges í 

encàrrecs 

EL V IRA EL/AS 

PANTANO, 25 :: TELÈFON, 6044 

Cuní @ 
"Gerrassu 

EXCURSIONISTES! 

• • 

HSSOSSIEU- VOS AL NOSTRE CENTRE • 
• ••••••••••••••••m••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ª 

Sabateria. .. Cira--botes CJ(afae! CJJoi:x 
SASTRE NODISTO JOSEP POSAS 

EspecÍéllíü1t en Ct11Çt1f d'excursíó 

Sa"t Cl!ere, 24. = verrassa Font-vella~ 1 bis . .. 'Cerrassa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Garatge MUNTANER I LLONCH 
Agents dels 1an acreditats autos ' 'C I T R O :E N ' ' 
amb ~ran s-!-ock de peces de recanvi, venda d'olis, ~rasses, benzina. 

Taller de reparacions. - Lloguer d'autos per a tots els punts, 

Garatg~: ~asseig, 5. Tel. 5603. = Pupil·latge: Mitjà Passeig. Tel. 6500 

1 

~r~n •st~c~ ~e .p:c~s ~~~~ :l~gí~u:cs: :l ~~s :s:o:tít. d: ~e.rr::~ 

Gllsll. Marque' .-~ FMSTERIA, 

0

EEBANISTERIA O~ Ill O ~ Restauració de Mobles 

Altesnovelal• per a Senyora M DO u B l p B PD r n a u ~ 

Carrer de St. Pere, 35.-Telèf. 591.7 

JOSEP MACIAS ~ 
~ I MARIMÓN ~ 
~ En panyos, sempre el més nou 

C"JW--() 

~ 
Plaça Mn. Jacinto Verdaguer, n.º 24 

TERRASSA 

CAMISERIA 
VACARISAS 

Camises per a excursionista 

RAVAL (enfront el Mercat) 
Telèfon, 6298 O Font-vella, .4 í 6. - Telèfon 5993 

c=Ji M iií ' " " ' fi li i • 6 • i M M i M F • M H i i i H M H 4 ,_., 

BAR TERRASSA = REST·AURANT 
Acuradíssim servei de Restaurant a la 
carta i coberts. = Preus econòmics. = 

·Salons reservats. = Licors, Vins, Xam= 
---- panys de marca - - --

a RAVAL. 27 I 29 TELÉFON, 6647 
011Mtibiilh li!fiiiiilHMIR !lljuili O 

, 



Tintoreria ·vda. Castelló 
~ Rentats al sec, Tenyits, Planxats al vapor a diari. - • 

((•+•' Colors sòlids a la mostra. - Negres per a dols, • • .............. 
\~ttf~ a · les 10 hores. - Secció especial de destacats. ' ·1i • 
~ 

Nord, 25. - Telèf. 5934. - Sucursal: Rutlla, 40 

MOTOS "MATCHLESS" 
--

TOTS MODELS, DES DE 1.750 PESSETES 

Representant J. M. GIRALT Rmbla. Egara, 209-211 
l'Espanya: .. TERRASSA per lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllHMnlJllHlllllllllllllllllllllllllllll . . . . 

LLANES l SEDES. - Fils d'estam, Garatge Cervantes 
metxes, astracan, etc., per a tota 

classe de labors. T ALLER DE REPARA· 
CIONS D'AUTOMOBILS 

Llanes especials per a gerseis Automòbils «HISPANO-SUIZA» 
i mftjons d'esport Accessoris, olis i grasses 

Casa Castañé Francesc Devant 
Cervantss, 127. - Telèfon 6491 

Plaça Mn. Jacinto Verdaguer, B TERRASSA 

Tots e1s qu ;volen adquirir un bagatge educatiu, ràpid en 

FRANCÉS, REFORMA DE LLETRA, COMERÇ, 
CALCULS ABREVIATS, ORGANITZACIÓ COMPTABLE 

' 

acudeixen a la 

ACADEMIA FUSTER (RASA, 19) 

i l'èxit és segur. - - - - - - -


