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Pues i Lliços per a teíxíi5.-

Extens assortit en Pues de 

lloguer .• filferros de totes 

classes. • Enreixats metàl,. 

lí.cs. - Laminació en fred de 

cèrcols per a embalatges, 

i altres índúdries 

Topete~ l 

Alam~ab. Enreíxab. Teixits per a 

aommiera, cedauos i garbells per a 

mines i usos industrials. - Cortines 

metal·líques de cadena. • Instal·la-

cions completes de c~cats, galliners, 

cunillers i •pajareres" 

Carrer de Topete, 94 

VIDA 

INCENDIS 

ACCIDENTS 

M.\.RÍTIMS 

ROBATORIS 

ETC. ETC. 



Ï\ºRXIV ,/;l~. -· · -
DEL-ttÑTRÉ 
EXCVRSIONISTA 
DE-TERRASSA 

,, 
DISTIN CIO 

ANY Xll 

S~ona època 

SBTBMBRB- OCTUBRB 1930 

NÚM. 67 

MERESCUDA 

EL dia 5 de setembre tínqué lloc al nostre Centre la reunió 
anyal reqlamentàría per a l'aprovació dels comptes, 
enumeració de les activitats del curs finit í nomenament 

dels senyors socis que han de reqír l'entitat en el nou període. 
Això seria solament l'efectivitat d'un pas més en la carrera 

ascencíonal del nostre Centre sí no hi haqués un motiu impor
tant que ha d'omplir de joia als socis de l'entitat deqana de 
l'excursionisme terrassenc. Els treballs de la tants anys suspirada 
Guía de Sant Llorenç del Munt estan molt avançats. El Reve
rend Pare Joan Solà Sch., té ben enllestida la monoqrafia que 
el Centre li confià í que el distingit historiador ha elaborat 
damunt els materials que ja tenia recopilats la nostra entitat. 
Aquesta monografia ha d'anar acompanyada dels itineraris i 
dels plànols de la muntanya. Es tracta d'un treball aprofundit, 
concíencíós i per tots conceptes valuosíssim; un treball que en 
~ublícar-se no pot merèixer altra cosa que lloances. 

Per això, el President sortint En Pau Gorina, proposà a 
J' assamblea nomenar al dit Pare Joan Solà S. eh. soci d'honor 
del Centre Excursionista, acord que fou pres per aclamació. 

Creiem que la distinció és sobradament merescuda a qui 
com el Pare Solà ha prestat tothora el seu preciós concurs a 
l'obra del nostre Centre. 
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POSETS I PERDIGUERO 

EN una de les setmanes del darrer agost, poguérem encaminar els 
nostres passos cap a la vall que aquests cims, si run encapçala, 
l'altre presideix. Amb tot i avançar doncs, cap a ponent, encara 

no passàrem dels dominis de l'Éssera. Aquesta lentitud té l'avantatge 
de fer-nos esperar amb gran ill·usió el fort de l'istiu. Ja ho sabem que 
quan la guineu no en pot haver diu que són verdes, però és que no és 
bella cosa tenir il·lusions? apart el que ens és saludable el constant en
trenament a què estem obligats i no ens èansarem pas de repetir-ho. 
Tampoc neguem que una major rapidesa a completar la coneixença 
general del Pireneu ens agradaria força, ja que avui dia som prou 
muntanyencs per témer la indiferència que podria originar la manca de 
novetat per al futur. · 

L'arrogància amb que aquests massius s'ens presentaren un cap al 
tard de l'istiu de l'any passat des d'un proper mirador inferior en alça
da, la Forcanada, ens refermà la necessitat d'una visita, en realitat 
nascuda la primera vegada que veiérem l'aiguabarre.ig d'Astos amb 
l'Essera. Perquè és el cas, que l'enigma que amaga l'arribada d'aigües 
que es despengen o s'obren pas entre alteroses parets, personalment 
ens instriga i suggestiona més que el no menys normal desig engendrat 
dalt un cim. I al present exemple, podriem ajuntar-n'hi d'altres. 

No impacientem méa al consoci o possible llegidor que sols cerqui 
dades. Nosaltres també les poques que en posseíem eren ben impreci
ses. Ens cal declarar però, que si ara a muntanya i a l'istiu no hí anem 
completament a la babalà-que és la forma que hem acabat per trobar 
ideal,-és perquè la pèrdua de temps que podria causar-nos, és un luxe 
que no ens podem pas permetre. 

POSETS. La primera gran carena que s'endinsa a Aragó imme
diatament paral·lela i a ponent de la Malehida, sa germana gran, és la 
de Posets. Totes ses aigües van a la fí al Cinca, però llur finalitat 
immediata, és separar les de l'Éssera de les dels afluents més llevan
tins de l'alt Cinca. Ja poc després de llur juntura a la carena general 
pirinenca, entre els pics de Batchimale i de Gorgs Blancs, s'abaixa 
fins a 2524 metres per formar el coll de Gistain, el pas més nòrdic de 
les dues diferents regions. Més ençà d'aquest coll~ es desdobla en 
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dues: la del SO. va vessant aigües al Cinqueta i la del SE. les d'Astos• 
La regió S. oberta a l'angle format per elles, és la laberíntica anomena
da cLes Posets> pertenyent a la vall d'Aristé també tributària de 
l'Essera. El pic culminant de Posets es troba en la carena ponentina, 
més enllà d'Astos i per consegüent entre Aristé i Cinqueta. El gran 
glacier superior llevantí, gran camp de gel poc inclinat, està encastat 
sota la més alta paret de Posets, ço és també a Les Posets d'Aristé. 
Tot això però, que pot constatar-se al primer cop d' ull al mapa, ho 
fem remarcar per la raresa que constitueix la direcció presa per aquell 
glacier. Quina força l'empeny no ho sabem pas exacte, mes el fet és 
que el pic de Posets, segurament conscient de sa gran alçària (3.367 
metres, la 2." del Pireneu) per ser senyor absolut i complert dels su
ports que l'aguanten, per m mitjà del glacier, llima aquella carena de 
llevant i recula glaços, detritus i aigües a la regió de Paul, l'alta ves
sant d'Astes. La foto del company Llenes ho demestra plenament. 
Primfilant, ens cal confessar que el pic precís, potser ja és dintre Aris-
té, però és cosa de metres, sense gaire valor. Tampoc en té, l'altre fet ~ 
que dintre l'embut de Paul les aigües s'hi perden subterràniament. 

AI nord de la carenada que anomeno de llevant, es despengen a 
Astos vàries vailetes paral·leles a Paul. Nosaltres, de pujada, ens enfilà
rem per la penúltima i de baixada per Paul mateix. Si aquest darrer, 
és camí llarg i penós, l'altre, que nosaltres hi retornariem si repetíssim 
l'escalada des de la cabana de Turmes (1.675 metres), no podem pas 
aconsellar-l~, ja que la desballestada carena que cal atravessar per 
entrar a Paul és perillosa. 

Un detall interessant a recordar, és que la canal escalable per asso
lir la carena definitiva de Posets, és situada ja dintre les llicorelles 
molt a prop del granit, rocatam de colers ben destacats. 

PERDIGUERO. Cim situat a la carena general pirenenca, és d'on 
n'arrenca el contrafort que baixa a separar Literolla, d'Astos, ambdós 
afluents de l'Essera. Tenim entès que els aragonesos acostumen pujar-hi 
pel barranc de Literolla on a l'istiu quasi s'estalvien congestes. El mi
llor camí des de la cabana de Turmes,-no perquè sigui el que férem 
nosaltres-és el de pujar al Portilló d'Oo (no confondre' s amb el port 
d'Oo situat més a ponent) i per les belles vessants ocoitanes voltar 
el pic i guanyar el coll oposat que és el de Literolla i el pic (3.220 me
tres) per l'ampla i fàcil granítica aresta que n'arrenca. El portilló 4'0o 
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és el primer quan la carena davalla del Perdiguero i des dels baixos 
d'Astos si fueteja marcadament la lletra U en el perfil. 

I ara amb més calma, podem passar a explicar com ens anaren les 
coses per aquells països. Els panorames del fons d'Astos se'ns pre
sentaven poc gais, ensopils i tracatejats com anàvem del nocturn i 
matinal viatge des de casa. Les pesantes motxilles prou cuidaveA des
vetllar-nos, però aquella mateixa causa fou segurament la culpable de 
deixar-nos eseapar l'ocasió d'intentar fer-nos-les traginar gratis més 
àe la meitat del camí, per un solitari i lluent ruc jovenot enyoradís 
d"esclavatge i embafat de llibertat. Orelladret i amb brams d'alegria, 
vingué com ca enjogassat a saludar la nostra presència, però s'escerre
gué camí avall, desconfiat al notar la nostra foresteria. 

Passàrem la calana i més que la casualitat, fou la resolució d'idèn
tic problema, el de l'aigua bona, el que ens portà a acampar al mateix 
lloc on un mes enrera ho havien fet alpinistes barcelonins. Imitar ens 
és cosa ben desagradable. Consti però, que d'aquells esportius no co
piàrem pas llur costum de pintar per les soques seques dels destrale
jats pins gegants, llur procedència i altres banalitats innecesàries. 

A la matinada del segon dia, no fou precisament la fresca, sinó la 
impaciència la que ens dominà. Mitja hora abans de clarejar estàvem 
ja a punt de marxa, aprofitada qui per tornar a roncar, qui per entonar 
a tota veu, càntics a l'estel del dia que presagiava un jorn magnífic. 
No sapiguérem seguir el camí de Paul i al deixar els darrers pasturat
ges, veiérem el llac, glacieret i tarteres de l'entristidor circ que havem 
esmentat. Entràrem a Paul, bQn troç pessimistes de guanyar Posets el 
mateix dia, però totalment lliures de !'incertesa que fundadament ens 
havia dominat. 

Quan ja havíem deixat enrera glaciers i canal i al llom de la carena 
descobríem per fi l'altiu padró, se'ns presentà el darrer obstacle; no 
menyspreable, en forma d'espessa calamarçada, de curta durada però, 
amb que volgueren obsequiar-nos les soltes b~ires que darrerament 
s'havien anat allisant i grisaven l'ample espai. Al punt de migdia 
aconseguíem Posets, on fruírem la magnífica vista vers tots indrets. Per 
la novetat, les preferències eren a ponent on al lluny atalaiàvem els 
picatxos de Mont-Perdut esquitxats de geleres. 

En retornar a la canal, casualment estimbàrem un marlet directe al 
glacier inferilir de Paul i la seva esbojarrada cursa, quedà interrompuda 
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en sec, al ser engolit per la bocassa de la primera esquerda. C•nsti 
que no és costum en nosaltres, però no poguérem resistir la 
temptació de fer fer semblant itinerari a alguns més, fins que un d'ells 
aconseguí rebotir al lla vi inferior de l'esquerda i continuar pendent 
avall, acompanyat dels nostres ardents aplaudiments. Despatxeu la 
dida, insinuarà algú, però si si, som així allà dalt. 

Mentre a la davallada ens endinsàvem per l'empipador sol de Paul, 
arran o dintre el naixent riuet clapejat de ponts de neus estovades, 
pòus de glaços corcats, blocs gegants que calia sortejar, dretes tarte
res movedisses que fèiem tronar o de més menudes per on patinàvem 
etc. , etc., que ho vol dir tot, menys estar en terra ferma de veritat, ad
miràrem en lloc apropiat de les parets de la nostra esquerra, la portala
da dibuixada per una capa proba bltment ferruginosa i que dói:1a al tot 
l'aspecte d'immensa catedral. D'esül original propi del caprici de la na
tura, no deixa dïrnpresionar al més llec en aquests assumptes i admi
ra la magnitud de les forces colossals que feren dansar-qui ho sap 
quan?-aquella barreja de materials, dreçant-los i retombanl·los sens 
dubte, fins a agafar l'actual posieió. 

Començava a fosquejar quan arribàvem al campament, estona ha 
amagats de la pluja sota els eapots i contents de passar dessota di
versos arcs de Sant Martí que cavalcaven les emboscades vessants 
en mig de frívoles i humides fumeroles. Haguérem de cuinar dintre el 
cxaleb per motiu de la pluja benefactora i el seu mateix simpàtic musi
queig al batre sobre les teles, no calia pas per ajudar-nos a trobar el 
merescut repòs. 

A la matinada següent, les poques boires que no s'havien liquidat 
durant la nit, enrondaven el Pic Perdiguero. Encara que era a l'indret 
on ens dirigíem, marxàvem del tot optimistes per l'hora tan matinal. 
Per fàcils terrenys englebats o estarterats arran i a ponent de l'enèr-

.. gica agulla que forma el darrer puntal del Perdiguero sobre Turmes, 
guanyàrem el Portilló d'Oo on se'ns escaparen un seguit d'admiratius 
a quin més sincer. Inesborrable visió del llac d'aigües argentades des
glaçades, envoltat de relluents glaciers de pendents exagerades en
ganxats als dreçats punxons que el sardanegen. Recó d'alta alçària 
relativament reduït en contrast amb les amplàries deixades a Astos. 

Les glaçades neus frenaren la nostra marxa. Es notava animació en
torn dels tan ben situats xalet& d'Espingo . Cal apartar-se de sota el 



70 Arut1u os&.. CBNTJtB Bxcmts10N1STA DB TBRRASSA 

pic Perdiguero i vigilar les caigudes constants de ferruginosos marlets. 
Al coll de Literolla nova visió envers Ja vall d'igual nom i llevantina 
carenada. Les Meleïdes superbes. Visible el propi llac de Cregüe
nya. També la Forcanada. I dalt de Perdiguero, relativa bona vista 
sobre Astos i Oo. El Posets s'havia xuclat una local negra bGirada. 
Les que aontinuament giravoltaven damunt nostre, acabaren per fer
nos compendre que es tractava d'una lluita dels elements aeris en la 
que Ja influència atlàntica dominava rimpuls de la Mediterrània que 
intentava fer-hi travessar els bafos d'aquesta procedència. 

No poguérem entretenir-nos a anar a treure el nas dessobre el gran 
i bell-ho creiem-cercle de Lys. I camí de . retorn al Portilló, ens 
creuàrem amb una caravana d'una mademoseille amb dos monsieurs 
amb qui conversàrem, Raturalment sobre assumptes muntanyencs. Tin
gueren la delicadesa de fer elogis d'indrets i cims de les vessants ca
talano-aragoneses. Nosaltres corresponguérem dient a la senyoreta, 
que al nostre país seria una raresa la seva demostració pràctica d'alpi
nisme femení. Deixàrem aquells obacs vessants i reentràrem a Aragó. 
A primeres hores de la tarda arribàvem al campament. 

En Manuel Closa continuà el seu retorn a terra baixa per provar de 
conseguir-per força - establir en aquests temps de rècords, el de pet
jar dos pics tan importants en quatre dies justos. I amb en Llenes, al 
matí de la quarta jornada aixecàrem veles i ens despedírem de la 
bonica vall d'Astos, dels seus boscos i cascates i amb llambregades al 
padró del Perdiguero que ja sabíem precisar. També amb tristesa de la 
nostra desconeixença de la vaileta de Baticellas arredossada a la inte· 
ressan t Tuca del Mont, el primer gran esglaó a Ja dreta d'Astos. 

Passat el pont de J'Essera, ens esperava un indlgena qui amb el seu 
ruc havia de traslladar la nostra impedimenta cantó de Corones per la 
vall de Valibierna, tan injustament poc visitada dels excursionistes, la 
majoria vulgars turistes que sembla sols sàpiguen anar a Ja Renclusa. 

I Lys, Oo, Gorgs Blancs, Batchimale, els nous noms evocadors a 
ajuntar a la llista dels indrets que procurarem visitar... Serà aviat? 

Terrassa, dtsembre 1929. 

J. T. 
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MEMÒRIA DEL CURS 1 929-.30 

CONSOCIS: 

N OVAMENT i sota l'imperatiu de l'article 12 dels Estatuts, us 
venim a resumir les activitats experimentades i que ha portat 
a cap el nostre estimat Centre Excursionista, durant rexucici 

que fineix avui. 
Abans però, tinc de fer-vos present que si motius particulars 

m'han tingut i em tenen allunyat temporalment de la vida activa, no 
voldria pas que ho interpretessiu com un abandonament; res més lluny 
que això. 

l ara heus ací les següents dades: 

SOCIS: El nombre de socis que actualment compte el Centre és de 

286 de nombre i 
4 d'honor. 

donant un resultat sense variació dels del curs passat. 

EL NOSTRE PORTAVEU.-ARx1u ha aparegut del n.º 61 setembre
octubre 1929 al n.0 66 juliol-agost de 1930, en els quals s'hi pu
bliquen 26 gravats, mereixent especial menció els corresponents 
als n.ºs 62 (sivella visigòtica i sepultura i guerrer visigòtic) 
n.º 64 (Fragments de ceràmica neolítica), n.º 65 (Davallada de 
les Castellasses) i nº 66 (Del casament a l'antiga usança catalana) 

- D'intercanvi es reben una setantena de publicacions de tantes 
altres entitats excursionistes i culturals. 

-«Arxiu d'Estudis» i ARXIU han figurat a l'exposició de Premsa 
Comarcal, instalada en la Casa de la Premsa a l'Exposició Na
cional de Barcelona. 

-ARXIU ha estat demanat amb destí a la Biblioteca de la Fundació 
de la Sorbona de París. 

-ARXIU ha estat darrerament mentat per l'il·lustre crític d'art Joan 
Sacs, c6lm una de les publicaciens periodístiques de caràcter 
artístic-arqueològic que apareixen en terres de llengua catalana. 
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BIBLIOTECA.-Dels diferents volums i fascicles que han vingut a su-
mar-se als de la nostra Biblioteca, cal esmentar: 

Memòries de Missions de Recerca. 
Obra del Cançoner Popular (Ill Volum de «Materials>). 
Grècia i la Civilització CrèticQ-Micènica. 
Arxiu de Tradicions Populars. 
Animes i Accions. 
La Plaça de Catalunya. 
Recull de treballs geològics. 
Notes geològiques del Vallès i encontorns. 
El Grande Acantilado Meridional de Montserrat. 
Vocabulari de la Nomenclatura Geològica dels Terrenys. 
Movimiento Epirogénico Bascular en los Alrededores de Tarrasa. 
Visions de Catalunya. 
Orientacions d'Excursionisme. 
El Ball de Gitanes. 
Del Teatre Popular. 
Boletín de la Real Academia de la Historia. 
Poble de Sant Pere de Terrassa. 
Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. 
Memòries de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 
Butlletí de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya. 
Butlletí de l'Institució Catalana d'Història Natural. 
Anuari de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya. 

MUSEU.-El volgut company Casamada féu donació al Centre, d'un 
bell exemplar de toba caliça. 

- També ha passat a la vitrina corresponent, la sivella visigòtica 
trobada en les excavacions efectuades a la muntanya de Sant 
Llorenç del Munt. 

-Així mateix, diferents trocets de ceràmica trobats en les excava
cions a la Cova Simanya. 

PER LA TOPONÍMIA DELS CARRERS.-F.l Centre, mancomunat 
amb el Club Pirenenc i G. E. Montserrat, s'ha dirigit a l'Exce
lentíssim Ajuntament demanant siguin reposats els noms dels ca
rrers que tinguin un valor teponímic i tradicional per la localitat. 

.-
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VISITES.-EI Centre Excursionista rebé la visita oficial de la Casa del 
Vallès de Barcelona, acompanyant-los per les diferentes depen
dències d'art i cultura que enclou la nostra ciutat. 

ADHESIONS.-Ens hem adherit a: 

l'homenatge al notable publicista senyor Joan Puig i Ferreter, 
en motiu de concedir-se-li el premi Crexells. 

-També bon nombre d'associats s'adheriren a Ja petició per l'am
nistia dels presos polítics i socials. 

LA NOSTRA DIADA.-Aquest any ha tingut lloc als magnífics pa
ratges del Guitart, la X Diada de Germanor, veient-se brillan
tíssima. 

DE LES EXCURSIONS. 

Les col·lectives.-Amb notable nombre d'assistents se n'han celebrat a: 

L'Exposició Internacional de Barcelona exprofés per a visitar el 
Poble Espanyol. 
L'Exposieió Internacional de Barcelona, visitant-se els jocs 
d'aigua i llums. 
La Casa de l'Ardiaca i Ajuntament de Barcelona. 
A Cardona, per la visita a les Salines, Castell i Col·legiata. 

Les de muntanya.- De les anunciades i que s'han portat a terme, cal 
esmentar les següents: 

Als Flautats de Montserrat (ascensió). 
A Sant Llorenç del Munt (exploració a l'avenc del Daví). 
A l'Ubach (explorant-se el Castell-Ça-Pera. 
A les Fogaroses. 
A Sant Benet de Bages. 
Al Margar.ell i La Calsina de Montserrat. 
Al Pireneu. 

Les de platja.-Cada festa diferents grups s'han distribuït per la costa, 
en especial Lloret i Tossa. 

-Com cada any ha tingut també predilecció la platja de Castell
defels. 
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Les de campament.-Oe l'increment que a casa nostra ha pres la pràc
tica del ccampiDg• ho avalen les següents notes: 

S'han fet campaments a 

Al Paller de l'Ubach (4 tendes). 
A Sant Llorenç del Munt (3 tendes). 
Al Montseny (4 tendes). 
A Gallifa (2 tendes). 

A aquestes dades podríem ajuntar-hi les sortides que oficiosa
ment s'han fet a Montserrat, Montseny, Sant Llorenç del Munt 
i altres llocs, el que eRs donaria un nombre ben ct1nsiderable de 
campadors. 

Aquí també podriem afegir-hi el campament que s'està organit
zant, anunciat a Tres Creus, i que per referències promet veure's 
concorregut. 

l ara que hem parlat de campaments, no deixaré de fer esment que 
és de doldre no pugui arribar-se a una cooperació als Campaments de 
Catalunya que vénen celebrant-se. Potser avui, en el lloc on les cir
cumstàncies m'han portat. per vosaltres seré jo el menys indicat de 
dir-ho, però si que tinc, si no el dret, almenys el deure, d'assabentar
vos que en una entitat com la nostra, una de les primeres en la pràctica 
del ccamping• i on el cens de les seves tendes junt amb les dels seus 
associats arriba a una vintena, repeteixo és de doldre que fins avui, ni 
una hagi figurat en cap dels campaments celebrats. Hom espera que 
amb un xic de bona voluntat i volent posar el nom del Centre on per 
dret natural li correspou, en anys successius ens serà donat cons

·tatar com en mig dels campaments unes blanques tendes tremolaran 
l'ensenya del Centre Excursionista de Terrassa. 

DE CULTURA 

Conferències.-En el present curs s'han portat a cap les següents: 
cLa Poesia i l'Excursionisme• a càrrec del prestigiós publicista 
senyor F. Pujol i Algueró, el qual al finalitzar féu la presentació 
del jove poeta N' Angel Pons i Guitart, qui llegí unes poesies del 
seu llibre «Ardent Neguit». El poeta Pons tingué la gentilesa 
de dedicar als companys del Centre, la poesia <Autumnal•, la 
qual va ésser publicada en l' A~x1u n.• 62. 
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-Una a càrrec de N'Isidre Salvador, sobre fotografia, la qual va 
ésser organitzada per ta Secció de Fotagrafia. 

- Et senyor Pere Valls, expert enginyer industrial descapdellà amb 
profusitat d'il·lustracions ta seva anunciada amb et tema cCom 
funcionen ets jocs d'Aigua de l'Exposició>. 

Exposicions.-S'han exposat en el saló d'actes, unes col·leccions força 
interessants, totes elles de fotografia, presentades pels senyors 
Miquel Astals Mach, Antoni Miralda i Salvador Salvatella; a 
més, l'exposició de fotografies del malaguanyat ex-president de 
la Secció de Fotografia, a qui el Centre dedica una sessió ne
crològica, Vicents Galizia. 

l Concurs local de Fotografia.-A iniciativa de ta Seeció de fotografia 
i d'acord amb la Junta Directiva, s'ha organitzat el I Saló Loca 
de Fotografia, el qual ha resultat d'un èxit ben esperançador 
rebent-se un total de 132 fotografies. El Jurat qualificador es
tava format pel Dr. J. Pià Janini, president; els senyors C. Car
bonell i E. Godés, de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, vo
cals; i el senyor M. Galí, President de la Secció d'Arqueologia 
Història i Art del C. E. de T., (sense vot). El nostre saló d'actes 
emmarcà esplèndidament aquesta magnífica manifestació d'art 
fotogràfic, que fou inaugurada el diumenge de la Festa Major, 
assistint-hi una representació de regidors, jurat qua lificador, 
aficionats fotògrafs i nombrosos consocis. 

D'ARQUEOLOGIA 

Recerques arqueològiques per la publïcació 
de la guia de Sant Llorenç del Munt. 

De les diferents recerques que els actius elements del Centre 
han efectuat per la muntanya de Sant Llorenç i encontorns, per 
tal de fer excavacions per alguna possible troballa que pugui 
donar a llum indicis dels antics pobladors de la muntanya, han 
donat uns resultats ben falaguers, puix en una d'elles va ésser 
trobada la sivella visigòtica, de ta qual ARXIU en publica la fo
tografia en el seu n.• 62, donant-ne a !'ensems una ressenya 
detallada. De la descoberta d'aquesta sivella visigòtica se'n 
oeupà la premsa comarcal i la barcelonina en terme1 molt lau-
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datoris per la nostra entitat, especialment el crític d'art de «La 
Veu de Cataluny2> Baiarola, en escriure: cAmb aquesta troballa 
de les tombes i del fermall visigòtics, el Centre Excursionista 
de la industriosa ciutat, haurà guanyat una merescuda anome
nada entre els qui estim~n l'Història de l'Art.• 

-També segons el n.º 64 del nostre portaveu, hom pot comprovar 
altra dels resultats obtinguts, amb la troballa de fragments de 
ceràmica neolítica. 

- S'han fet interessants investigacions a l'Espluga, Cort Fosca de 
Matarrodona i Pla i cova de Serra Llonga, a més d'obtenir foto
grafies panoràmiques per il·lustrar la guía de Sant Llorenç, qual 
treball monogràfic acabà fa poc temps el Rvnd. P. Solà, demos
trant un interès i una activitat per l'estudi històric del Monestir, 
que devem agrair-li. El recull dels variats itineraris, tasca feixu
ga i laboriosa, està quasi tot acabat, junt amb els materials grà
fic i fotogràfic, deixant-ho apunt d'entregar a l'editor o a 
l'empresa que s'ofereix~ editar-ho amb el màxim cie garanties de 
bona presentació, perquè sigui una publicació que honori el 
nostre Centre Excursionista, avui ben conceptuat per l'edició 
de <Les Esglésies Romàniques de Terrassa>. 

DE Ll~S SECCIONS 

La d' atletisme.-A més de les ja tradicionals e Volta a Terrassa>, con
curs d'atleta complet, campionats socials, i del simpàtic <con
curs de veterans contra desentrenats• ha pres part en diferentes 
competicions atlètiques, obtenint els seus representants llocs 
ben esperançadors. 

La de fotografia.-Com cada any ha organitzat conferències i ex
posicions. 

En aquest curs a més, cal adreçar-li la més coral felicitació 
per la iniciativa del J Saló local de Fotografia. 

La <!esports de lleu i d'alta muntanya. - Aquesta se~ció, deixant per 
descomptat l'organització de diferentes excursions d'alta mun
tanya i de campament, ha esm€rçat aquest any tot el seu entu
siasme en l'acoplament dtls esquiadors tarrassenc1 en un con-
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curs, el 11 local d'esquís, assolint si no la cooperació de totes 
les entitats terrassenques, si de la majoria. Vist el relatiu èxit 
d'aquest concurs, pot esperar-se'n de molt millors en els 
futurs. 

De l'actuació de les diferentes seccions, ARXIU en publica en els 
apartats corresponents ressenyes detallades. 

DEFUNCIONS. - No volem acabar aquesta memòria sense retre un 
record als malaguanyats companys traspassats en el present 
curs, En Vicens Galizia i N'Isidre Lloses (A. C. S.). 

FINISH.-1 és aquesta, volguts consocis, la tasca no amb prou traça 
ressenyada, que el nostre Centre Excursionista ha portat a 
terme en el present curs, i que deixant acomplert l'article 12 
dels Estatuts, us posem a la vostra consideració. 
He dit. 

JOAN BENET l PUIG 

Secretari. 

Reunió general ordinària 
El dia 5 del passat mes de setembre es celebrà en el saló del Cen

tre l'anual reunió extraordinària per aprovació dels comptes de la 
soeietat, llegir la memòria dels actes efectuats en el passat curs i no
menar els companys que han de regir el Centre en el bienni que finirà 
el setembre de 1932. 

Quedaren elegits per unanimitat els c~nsocis 

JAUME AL TISEN 
President 

JOAN BORRAS 
Sots~secretari 

ROSSEND GRANÉ 
President de la Comissió redactora d'«ARXIUR 

JOAN BALLBER 
Bibliotecari 

IGNASI ESCUDÉ 
Vocal d'Arqucologi•, Hi11òri• i Art 
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Per cobrir les vacants de Vice-president, (per passar el senyor Alli
sen a President) i Secretari, (per dimissió del senyor Benet), són ele
gits per a un any els companys: 

CASIMIR JULIA 
Vic.e-president 

MARIAN ARMENGOL 
Secretari 

Tots plegats constituïran la Junta Directiva juntament amb els se
nyors que hi resten reglamentàriament de l'exercici anterior: 

DOMÉNEC PALET i BARBA 
Vocal de Ciènciea Naturals 

PERE LLAROUÉS 
Vocal d'Excursions 

RAMON PINYOL 
Tresorer 

MIQUEL ASTALS 
President de la Secció de Fotografia 

PRUDENCI SOLER 
President de la. Secció d'Atletisme 

JOAN JUAN 
President de b Secció d'Esports de Neu i Alta muntanya 

Crònica 
CAMP.INO. 1v CAMPAMENT DE CATALUNXA. - Els dies 7, 8 i 9 de se

tembre tingué lloc a Bella Terra (Sardanyola) aquest campament. 
Hi assistiren 6 socis del nostre Centre amb dues tendes. 
B1BLIOTECA.-Han passat a engroixir la nostra biblioteca: <Impres

sions d'una excursió als Pirineus Centrals (Del Vignemale al Mont 
Perdut)>. Bell fascicle il·lustrat, galantment ofrenat pel seu autor el 
consoci Agustí Fabra. 

-«Refugis pirenencs>. Fascicle que hem rebut del Centre Excur
sionista Barcelonès. Autor: V. E. Garcia Marià. 

-<Mapes topogràfics moderns de Catalunya>. Fascicle rebut del 
Club Excursionista de Gràcia. Autor: Enric Ribas Virgili. 

FOTOGRAFIA. -El senyor Ricard Armengol ha fet present al Centre 
d'un bellísaim album de fotografies. 
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-En el número d' ARXIU pròxim començarem a publicar algunes ·de 
les fotografies remarcables que figuraren en el l Saló de Fotografia
Terrassa 1930. 

D1snNc1ó.-Com especifiquem en l'article davanter, el Centre en la 
reunió anual reglamentària, acordà per aclamació nomenar soci 
d'Honor el Reverend P. Joan Solà S. eh., com a petíta paga dels seus 
treballs en pro de la Guia de Sant Llorenç. 

FULLA D'EXCURSIONS 
DIES 4 i 5 D'OCTUBRE 

Excursió de Camping a Lea Pinasses de la Font Euflàvia 

Organitzada per la Secció d'Es ports de Neu i d'Alta, 
Muntanya. 

DIA 12 

Excursió a les Fonts de l'Alba, Truncó de Baix i de Dalt, Ocell viu 
Llimac, Cirera i de l'Om 

DIA 19 

DIA26 

Vocal, Casimir Julià. 

Excursió a les coves del Salitre i Patracó 

Amb autocar a Collbató.-Preparatòria, dia 17. - Vocal, 
J. Torras. 

Excursió a les Set Cabres 

Vocal, J. Vilà. 

DIES l i 2 DE NOVEMBRE 

DIA 9 

DIA 16 

Excursió al Pireneu 

Secció d'E. N. i A. M.- Preparatòria, dia 31. 

Excursió a Les Fogaroses 

Vocal, Joan Borràs. 

Excursió al Montgrós i Ecos de Montserrat 

Vocal,Josep Estruc. 
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DIA23 

DIA30 

Excursió al Paller i Castell de Bocs 

Vocal, Ramon Cabeza. 

Excursió als Emprius 

Vocal, Miquel Cirera. 

DIES 7 i 8 DE DESf!MBRE 

Travesia Andorra 

Preparatòria, dia 5.-Vocal, Ignasi Escudé . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Val a dir, i è~ que es1iivulgui entre els ciutadans, la necessitat de 
practicar les excursions com el millor dels esports, perquè s'hi aprèn a 
estimar les coses de la vida amb més afecte i amor. Res com en l'ex
cursionisme per a la comprensió amorosa d.e Ja vida. En cap altre 
esport es rendeix tan fervorosament i justa un hom en atie a totes les 
coses de la creació com quan s'executa una excursió. Una excursió és 
un tribut a Natura i a l'home a la vegada. fn cap altre instant del 
viur~ pot analitzar-se tan plenament i completa un home com en una 
excursió. La cultura i l'educació es fan vivents en aquests moments de 
noble i desinteresada camaraderia. Mentre dura l'excursió es fa ne
cessari l'intercanvi d'idees i sentiments entre els excursionistes, i és 
on pot judicar-se del valor espiritual de cada home. 
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IÍ ! LES ESGLESIES ROMANIQUES DE TERRASSA 
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Nonogrt1ffo F:scrift1 en cinc llengües, amb 60 gravats. 
Preu especi11l pels socís de les enfzft1ts editores, <Cen
tre Excursionista> í <Club Pírenenc>, dues pessetes . 

SANT SALVADOR DE LES ESPASES 

per J SOLA, SCH. P. - {Quatre pessetes, preu especial 
vels socis del <Centre &cursíonísÜ1>. 

•••••••••••• , ••••• W ~ ············•L••W••t••················•M••••••···························· 
foíeríll ... Bísutería ... Optícn 

VIDUA DE 

:f, BALA 'DR 
Ï Suc. de PERE CULELL 
• • • ! Font-vella, 19 Palla, 2 
• • 

Casa F ARRÀS 
Núsícli - Pfonos 

Fonógrt1fs í Discs 
Radio ATWATER-KENT 

Pianos de lloguer 

f. Jover, 18 (Gavatxons} 

• • • l 
l 
l 
l 

' 

.......................................................... .................................... 

• 

Gran Gorrisferia <E SP O R T> 

PILAR MONTAÑA 

Rasa, 11 

êspecítJlíf at a la mída 

í dols amb prompfífut CERRASSA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tintoreria VDA, CASTELLÓ 
Rentai5 al •sec, Tenyits, PiLinxat$ al vapor a diari. -

Colors sòlids a la mostra. Negres per a dols, 

a les 10 hores. - Secció especial de desfocats. 

• • • 
i • • • • • • • • • .. 
l 
l • :1 
: .. 

Nord, 25 . ... Celè/. 334. Sucursn}s: R. Egara í Rutlla_, 40 i • . = ............................................................................................... 
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