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NÚM. 77 

LES PROPERES ACAMPADES 

EL" campínq", mitjà meraveltós de l'excursionista modern, va 
adquirint ràpidament nous í entusiastes conreadors entre 
la nostra gent. 

Ara que s'apropa l'època: propícia per a practicar-lo, hi ha 
en projecte una variada tanda d'excursions a base d'acampada• 

Els nostres roda mom van donant-se compte que el seu ús, fa· 
cilita i endolceix l'excursionisme: li obre nous horitzons. 

Amb la tenda al sac, hom s'endinsa confiadament i abasta el 
cor de la selva; realitza llarques travessies en regions mancades 
de masies i refu!Jis. 

No tots els que molt els plau fer excursions. han arribat al 
punt d'ésser-els-hi agradable l'acampada. 

Cai un tremp especial. És digne d'estucii l'ambient de l'acam·· 
pador. el qual es presta a un sens fi d'experiments que no estan 
a l'abast de l'home mancat de la seva especial manera de con· 
viure amb la Natura. 

Les ·ac3mpades que s'crqanítzen, no tenen totes un caire 
idèntic. Els que espontàniament s'hi inscriuen, cal que s'assa
bentin de l'especial motiu que les mou, encara que totes, ·ni cal 
dir-h9, estan encaminades a enlairar i diqnificar el bon excur-
sionisme. \ 
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L'escenari de la 
\ 

història 

PER conèixer bé la història de Catalunya, cal conèixer bé la terra 
catalana. La visió dels fels es fa més concreta i més clara dins 
la imaginació nostra, si tenim davant dels nostres ulls l'escenari 

en què aquells fets han tingut lloc. Per això l'excursionisme, que estén 
i facilita la coneixença de la terra, contribueix fortament a Ja coneixen
ça de la història. 

Un home que sàpiga bé el descabdellament cronològic dels fets i que 
desconegui o conegui poc les contrades on es descabdellaren, té per 
força una visió històrica incompleta. Aquell home no pot situar els esde
veniments, no pot reproduir-los mentalment amb imatges adequades. 
Un historiador de gabinet, d'arxiu, d'Acadèmia literària o de cenacle 
erudit, que estigui massa temps entre quatre parets, assegut en la immo
bilitat de la cadira, escriu una història eixerrerda si no és h0me d' imagi
nació, o una història fantàstica si és home imaginatiu. El primer pinta 
els quadros històrics com un orb, i el segon els pinta com un al·lucinat. 

La histò ria de cada poble és un llarg drama, l la tl'rra és l'escenari 
1:ie la història. L'home ha humanitzat la terra; la història ha humanit
zat la vida del món. I el valor humà que d'aquesta manera ha adquirit 
la geografia, és la causa que les realitats geogràfiques serveixin per a 
completar i explicar les realitats històriques. 

Coneixent la terra pròpia. guaitant i petjant l'escenari de la història 
nacional, les planes d'aquesta adquireixen relleu, i sentim com. bateguen 
en mig de l'aire i de la llum dels paisatges . 

• * • 
Si per un costat l'excursionisme completa i explica la história als 

ulls d'aquell que la coneix en els documents o en els llibres, per l'altre 
costat desvetlla i estimula la curiositat de la història en els bons conei
xedors de Ja terra. 

Humanitzada com és, la terra apareix plena de vestigis i de records 
de !"home. Vells monuments, pedres antigues, ossos colgats, són tes
timonis de les generacions extingides, són bocins del passat. l les 
muntanyes i els camps i els rius i la mar ampla ens donen. tant com la 
sensació de l'espai, la sensació del temps. 
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No coneix bé la terra qui la con eix només en el seu estat present, 
encara que la conegui pam a pam. L

0

eXL:ursionista que no coneix la 
història veu el paisatge, l'exterioritat, la superfície¡ no veu verament 
la terra, perquè aquesta té una doble profunditat espiritual i cronolò
gica. Per conèixer la terra, cal conèixer el seu esperit i per tant la se
va història. 

La terra de la pàtria no és solament la terra dels terrossos, ni és so
lament la vii:ió superficial i fugissera. La terra de la pàtria és insepa
rable de l'home. Les generacions successives que formen un poble, 
deixen damunt la terra les petjades esborradisses i dins la terra els os
sos que es fan pols; però hi dèixen també llur obra, llurs sentiments 
llur cultura, i tot això és matèria històri ca i esperit nacional. 

La coneixença de la terra i la coneixença de la història ens donen 
la coneixença sintètica de la pròpia nació. Una d'aquestes dues co
neixences desaparellada de l'al ira, és incompleta. No hem de voler ni 
història sedentària en la cambra closa, ni simple excursionisme de ca
mes a través del paisatge. No hem de treure el drama his1òric del seu 
escenari natural, ni hem d'expulsar d'aquest escenari els personatges i 
els fets. 

Terra històrica, història terral. Heus ací com la terra i la història 
s'enllacen, es penetren i es compenetren en una visió d'unitat i de vida. 

A. ROVIRA l VIROJL( 

Fragments de pudinga quarçosa 

darrera de les muntanyes de can Margarit 

l 

EL diumenge, dia 11 de maig de 1930, vaig realitzar una excursió a 
Coll Cardús, al Buxadell i a l'estació d'Olesa. El meu objecte 
era tan sols aprofirar un matí de primavera per tal de gaudir de 

les formoses perspectives que ofereix aquell carni, i respirar els aires 
purs i embaumats d'aquelles poètiques valls. 

Malgrat aquest propòsit, en recórrer la carena que mena de Coll 
Cardús a la casa del Buxadell, no vaig poder menys de fixar-me en els 
blocs i fragments de pudinga quarçosa que de quan en qwan apareixen 
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escampats per aquells roqueters. No era aquesta la primera vegada 
que els havia obseuat; però com que la pasta que ajuntava els grans 
de quars era d'un to vinós fosc, mentre que la pudinga triàsica en ge
neral presenta un ciment silici molt blanc, dubtava si aquells blocs o 
fragments eren de pudinga triàsica o d'una pudinga eocénica. ¿Quines 
eren, doncs; la seva edat i procedència? 

Aquest dubte se'm va esvaïr el mateix dia en passar per dessota del 
Pont Gran de l'estació d'Olesa, i fixar-me en els grossos bancals verti
cals de pudinga que apareixen prop del revolt sobtat que allà forma la 
carretera de .Vacarisses. Els bancals interns que voregen a les llicore
lles eren molt blancs; però el bancal extern, que havia estat en contacte 
amb la pedra esmoladora, era del tot idèntic a ls fragments foscos que 
havia trobat a la carena de Coll Cardús al Buxadell. El dubte ja no 
era possible: els tals fragments eren de pudinga triàsica. 

li 
Assegurat així de la seva naturalesa i edat, se'm va presentar, però, 

altra dificultat. Com sigui que el mur de pudinga, vorejant pel S. E. a 
les muntanyes de can Margarit, segueix a molt baix nivell per la canal 
de can Boada qe les Parentes, pel turó de can Buxeres i pel de la Bor
rumbina, baixant a la fondalada de Ja Font del Molino!, ¿com podien 
els seus blocs i fragments traspassar tan alteroses muntanyes i situar-se 
a lcr baixa carena del Buxadell? Aquesta dificultat se'm presentava 
més seriosa en recordar ql!e i•> en un altre treball havia afirmat que du · 
rant els temps eo<.:ènics la pudinga es trobava amagada sota les grans 
gruixes d'arenisques roges triàsiques disposades en bancals horitzontals 
i paral·lels (1). 

Aquesta opinió de què aleshores els bancals triàsics es trobessin en 
posició horitzontal, i que la pedra esmoladora formés un alt escantellat 
darreta de les muntanyes de can Margarit, ens dóna raó de la formació 
del cinyell de llots vermells tannecians a la base tot a l'entorn de les 
dites muntanyes; però en canvi amb ella no hi ha manera d'explicar la 
preséncia de blocs i fragments de pud inga qua·çosa, tan al fons del 
torrent del Llor, a l'indret dels Cupots de la Pineda, com a la carena 
del Buxadell. 

( 1) Pot veure's el meu treball Orígm •r•b.iibl. ,U la color vermdla J<is " ""'Y' rk Y 4"rúsu, p! g. 17 - Ter
rusa, uiy 1928. 
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Per a explicar satisfactòriament aquest transport de blocs de pudin
ga triàsica fins damunt dels bancals eocènics, cal, doncs, admetre que 
els bancals d'arenisques i calisses triàsiques horitzontals per la banda 
N. O., mitjançant una flexió es trobessin fortament inclinats i redreçats 
pel cantó S. E. de les muntanyes de can Margarit, amb gran pendent a 
N. O. vers la avui conca del torrent del Llor i vall de Vacarisses. 

Ill 

Els tals redreçament i inclinació devien datar quan menys dels temps 
cretàcics, i continuar accentuanc-se durant la primera meitat dels temps 
eocènics, com així ho anem a veure. 

El cretàcic inferior, representat pels pisos Hauterrivià- Barremià, i 
sobretot pel Aptià, es uoba a les Costes de Garraf, estenent-se a claps 
pel Penedès i camp de Tarrngona, i des del Coll de Balaguer fins m_és 
enllà de Tortosa (l); també a Mallorca s'hi troben els mateixos pisos 
del cretàcic inferior i àdhuc el Gau/t (2). D'això se'n ded:.ieix que du
rant el cretàcic inferior la mar cobria tota l'extensi0 que va des del Pe
nedès fins a les Balears, essent aquesta mar molt fonda durant l'Aptià. 

En canvi, ni a Mallorca, llevat del Cenomanià, ni aquí no s'hi troba 
cap dels pisos del -:retàcic superior, els quals s'han de cercar des del 
Montsec, a la província de Lleida, fins a Torroella de Montgrí i illes 
Medes, a la província de Girona, passant per Berga. Si, doncs, la mar 
durant el cretàcic superior s'havia retirat tant lluny vers al N. O. i al N., 
aquesta tan remarca bit> regressió suposa un considerable alçament del 
terrer per la banda S. E. i migjorn . Trobant-se les munt11nyes de can 
Margarit entremig de les formacions costeres del cretàcic inferior i les 
del cretàcic superior sud-pirenenques, forçosament havien de participar 
de l'alçament del terrer, plegant-se i inclinant-se els bancals triàsics 
devés el N. O. 

Que aquesta inclinació va produïr-se abans del període eocènic, ho 
demostra la discordança tant visible entre els bancals triàsics i els eo
cènics, tota vegada que els primers, a la pedrera de darrera del túnel 
del Pont Gran, es troben redreçats fins a la verticalitat, mentre que els 
du.rrers, al proper desmunt de la Mina dels Morts, sols tenen una incli-

(1) Vegi's el Curs de Geolozi11. de Mossèn Norbert Font i Sagn~, 2.• edició, pàg. 264. 

(2) Palll F.Uot - Sur 111. pris,_ <U r Aptiin Jam 111. Sitrra Je Major2ue. Compte• rendua de 29 Maig do 
1916, tom. 162, pàg. a,a. 
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nació d'uns 60º amb l'horitzó. Encara que tals redreçaments actuals es 
varen produïr més tard, dur<1Ht l'època Tortoniana, a conseqüència dels 
moviments alpins, no obsta ne l'esmentada discordança data ja de la depo
sició dels bancals eocènics, els quals es sedimentaren horitzontalment 
damunt dels triàsics ja i.1clinats. Si aquests darrers no hagul:!ssin estat 
aleshores inclinats, tan els bancals triàsics com els eocènics, es presenta
rien tots concordants o paral·lels uns amb al m: s, ço és, sense discordança. 

IV 
És manifest que tant la verticalitat actual dels bancals triàsics com 

la inclinació de 60º que ara presenten els eocènics pervenen de les 
premsades més modernes dels moviments alpins. Si volem trobar la 
inclinació que els bancals triàsics presentaven al començ del període 
eocènic, n'hi ha prou amb rebaixar dels 90º que tenen ara, els 60° dels 
bancals eocènics de la Mina dels Morts, i veurem com aquests darrers 
tornen a posar-se horitzontals con~ al principi, mentre els triàsics verti
cals passaran a la inclinació de 30º que devien tenir aleshores. Amb 
aquesta inclinació de 30º dels bancals triàsics de les muntanyes de can 
Margarit es comprèn que la pudinga quarço~a pogués treure el cap junt 
al planell (l) de llicorelles que durant els temps eocènics s'estenia des 
de més enllà del Tibidabo fins a dites muntanyes. 

He dit també que aque¡:ta inclinació durant els primers temps eocè
nics va anar marcant- se més i més, alçant-se els terrenys pel can1ó de la 
Mediterrània i abaixant-se per darrera de les muntanyes de can MMgarit. 
De lo primer en dóna testimoni, tan al Montserrat com al St. Llorenç, 
raparició d"elements litològics de procedència més llunyana a mida que 
els seus trams ocupen un nivell més enlairat, i a més la major grandària 
dels blocs de què es compon el conglomerat, a mida que hom va pujant 
més amunt, ço que indica que cada vegada les aigües an¡¡ven assolint 
mès empenta per mor de la major inclinació del planell de llicorelles de 
migjorn. En canvi, rabaixament dels terrenys del N· O. el posa de ma
nifest el continuat avenç de les aigües del Cantàbric fins arribar al repeu 
de les muntanyes de can Margarit, ja que alguns quilòmerres més enllà, 
on hi hu.via la zona nerítica, hi són abundosos els fóssils marins. 

V 
Per la depressió o collet existent entre el turó de les Guixeres i el 

(t) Aquí per planell no s'ha d'entendre nn terreny planer sinó un terreny més enlairat que el Montserrat 
el Sant Llorenç, els quals aleshores no existien encar•. Dit plaucll podia trobar-H arrugat per carenes i man

caalyu i solut per corrca.ts ara desapareguts. 
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dels Quatre Termes, a l'enfront de Coll Cardús, és probable que durant 
la primera meitat dels temps eocènics hi passés un corrent d'aigua in
termitent, ja fos torrent o riera, el qual amb les seves aportacions de 
desferres anés a formar les gruixes de bancals eocènics de la carena 
del Buxadell. 

En saltar aquest corrent per damunt dels terrenys triàsics, aniria ex
cavant i emmenant-se successivament les desferres dels bancals de ca
Iisses i arenisques roges del Keuper i els de calisses i arenisques roges 
del muschelkalk, deixant per últim al descobert la carcanada de la pu
dinga quarçosa fosca, de la qual en foren arrencats els blocs i fragments 
que es troben escampats per damunt de dita carena. ja es comprèn 
que les desferres del Keuper, essent les primeres que foren arrencades 
i transportades a la vall del Buxadell, ocupin la base dels conglomerats 
eocènics, i en canvi que les de pudinga quarçosa, havent estat les dar
reres que foren arrencades, siguin les que ocupin el cim de dits dipòsits 
eocènics. 

Com que des de l'època · Luleciana va anar canviant el sentit del 
bascula ment, abaixant· se els terrenys pel cantó S. E. o de la Mediterrà
nia, i alçant-se pel N. O. o de la banda de Vacarisses, la inclinació dels 
bancals triàsics va anar minvant, amb tendència a posar-se hori1zon
tals. Portant aleshores els corrents menys em pen ta, i no tenint les aigües 
prou força per coniinuar excavant a la pudinga, res té d'estrany que els 
fragments de pudinga escassegin als trams de la carena del Buxadell, al 
revés dels de calissa i d'arenisca roja, que hi són molt abundosos 
per haver estat arrencats quan les aigües portaven molta empenta. 

L'abaixament per la banda de la Mediterrània el demostra la trans
gressió de les aigües marines, les quals durant l'eocèn mitjà .i superior 
anaren envaïnt i cobrint les platges meridionals i orientals de la illa de 
Mallorca (1). En canvi, l'alçament dels terrenys per la banda del N. O. 
de les muntanyes de can Margarit ens ve testimoniat pel successiu allu
nyament de les aigües marines vers al N. O., ja que els terrenys barto
nians es troben a la banda N. O. del Montserrat, mentre que els ludians 
ja s'han de cercar prop de Manresa, a les serres de Montlleó i de Mal
va Is (2). També a la plana de Vich s'hi nota aquesta regressió de les 

(1) Vegi's Paul Fallat. Etude géologique dt la Sierra de Majorquu pag. 147, 2. º; i Bartomeu Darder i Pe
ricó.a~ La tecloniqiu de la region oritntale de l' Ue de Majorque, pag. 277. 

e~> Pot consulur~sc l'obra. de Mf¡, Faura et F. Canu Sur ús BtyP-{.OQ.ÏrU W ttt·raJns ''rliait'U'" Ja CMa

'•lo¡tU, pàg. 31. 
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aigües marines envers el N. O., per quan els dipòsits lutecians es pre
senten al S. E., els bartoníans apareixen al N. O. dels lutecians, i suc
cessivament els ludians i oligocènics al N. O. dels bartonians (1). 

VI 

Aquest alçament del terrer que produïa l'arrugament i l'aixecament 
de la Serra del Cadí en di recció varisca, o sigui de S. O. a N. E, va 
durar fins als primers temps oligocènics. Però un nou moviment, vin
gut del S. S. O., i que es va manifestar per una transgressió de les ai
gües marines envers Andraitx, a Mallorca, no sols va anar aixecant els 
Pireneus en direcció armoricana, d'O. N. O. a E. S. E., sinó que les ai
gües marines amb tals arrugaments restaren tancades en una ampla 
depressió, transformant-se la mar en un gran llac, que els geòlegs ano
menen Llac 011gocènic. 

Continuant l'alçament del terrer, aquest llac va perdre profunditat, i 
les aigües s'anaven evaporant a !'ensems que precipitaven al fons els 
clorurs que portaven en dissolució, formant així els dipòsits de potassa 
de Súria i els tant coneguts de sal de Cardona. 

Més tard, abans d'acabar-se el període oligocènic, va ocórrer el 
gran esfondrament de les comarques del Vallès i Penedès, formant-se 
en aquesta depressió un nou llac, que s'estenia des de Sant Cugat a 
Vilafranca, i que es coneix amb el n0m de llac Aquitanfà. En aquest 
s'hi anaren a abocar els corrents de migjorn, que abans de l'esfondra
ment anaven a desguassar primer a la mar eocènica í després al llac 
oligocènic del N. i N. O. de la nostra comarca. Com que les aigües 
de tals corrents dissolien els bancals triàsics de pedra esmoladora que 
apareixen en el trajecte del Brugués a Martorell, aquestes aigües així 
tenyides de vermell anaren a deixar el seu solatge a les vores de mig
jorn del llac, formant-h i els dipòsits ve1 melis aquitanians de Martorell, 
Castellbisba l, Rubí i Sant Cugat. 

En començar el període miocènic amb l'época Burdigoliana, varen 
ocórrer a la Mediterrània grans esfondraments, entrant les aigües ma
rines en el Penedès, on hi deixaren grans quantitats de dipòsits amb 
els fòssi ls corresponents a dita època. Després, en comença r l'època 
He/vecíaria, altres esfondraments, que no sols afectaren a les costes de 

(1) Vegi's el mapa qne acompanya a la Memòria del Dr. Almera, D"'ripcióu geológiea y Gbwis ds la Piano 

JJ 1'i1h, Meqi0riu de la Re.l Acadcmia de Cienciu y Anet, 3.• època, vol. V, 11.• 20. &rcelona 191ó. 
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Barcelona i de Vilanova, sinó que varen for baixar de mica en mica els 
terrenys del Penedès i del Vallès, i varen produir l'avenç de les aigües 
marines per aquestes comarques. Internant-se dites aigües per un braç 
de mar que des dt!I camp de Tarragona va arribar almenys fins a Sar
danyola, varen anar dipositant la faixa de terrenys helvecians, tan ple
na de mol·lus1.:s marins, que passa per Sant Vicents de Calders, Mon
jos, Vilafranca, Sant Sadurní, Martorell, Rubí i Sant Cugat del Vallès. 

Amb tals esfondraments de les èpoques Aquitaniana, Burdigaliana, 
i Helveciana, que trontollaren la nostra comarca, els terrenys paleuzòics 
i triàsics de les vores de migjorn de la serralada superior varen també 
baixar bon xic, desnivellant-se, i aleshores varen destacar-se, µrenent 
relleu, el Montserrat, les muntanyes de can Margarit, les serres de 
l'Ubach, de La Mata i el Sant Llorenç. 

Vll 

Ja abans d'acabar-se l'època Helveciana va 1n1c1ar-se un moviment 
orogènic dirigit de S E. a N. O., el qual a la fi de l'època següent o 
Tortoniana va produir el formidable aixecament dels Alps. Mquest 
moviment d'emergència va fer apareixer un continent a la Mediterrània, 
eixint aleshores del fons de la mar el Montjuic. Tan fer!T'es estrebades 
de costat varen produir a la serralada del Nord del Vallès els arruga
ments i les remar1.:ables inclinacions de bancals vers al N. O. que es 
veuen als Cingles de Berti, al Sant Sadurní de Gallifa, al Montcau, a la 
Serra de Coll de Oaví i al Montserrat. 

Els terrenys que vorejaven per migjorn la serralada del Nord, i que 
amb e.s esfondraments anteriors havien baixat, desnivellant-se bon xic 
en ésser ara empesos vers al N. O. i topar amb els massissos resistent¿ 
.que no els deixaven avençar, es veieren obligats a redreçar-se i posar
se verticals, mm succeeix amb la pudinga quarçosa i demés bancals 
triàsics del Pont Gran i muntanyes de can Margarit, del Puigventos i de 
la car~na de Sant Salvador de les Espases. 

Amb els grans esfondraments que varen tenir lloc més tard, ptinci
palment a la fi de l'època Sarmatiana i en acabar l'Astiana, els terrenys 
de la vora del migjorn de les muntanyes de can Margarit varen baixar 
considerablement, restant el mur de pudinga quarçosa a molt més baix 
nivell que dites muntanyes. Aquest gran desnivellamenr, i e1 canvi que 
·ha sofert l~ direcció dels corrents que baixen de les mateixes, fa que 
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ara no sigui possible que cap corrent d'aigua pugui transportar blocs 
i fragments de pudinga a la carena de Coll Cardús al Buxadell, com ho 
va fer a mitjans del període Oligocènic, sinó al contrari vers migjorn,. 

_com ho fan avui el torrent del Llor i a continuació la riera de Gayà. 
jACINT ELIAS 

Ribera de Sotllo 1 encontorns 
(Ressenya d'una acampada) 

SI bé, per dir-ho amb franquesa, sia per la manca de vocació i d'ap
tituds, en les ressenyes de les nostres excursions gairebé mai hem 
pogut oferir quelcom de veritable profit a la col·lectivitat excursio

nista i tan sols tenim la minsa il·lusió d'haver interessat (o no!) a un re
duït nombre de companys, avui saltant per damunt d'aquests prejudicis 
ens arrisquem a oferir la relac.ió d'una acampada al Pallars Occidental. 
Exposarem uns breus comentaris i uns itineraris senzills, a l'abast de 
qualsevol excursionista mitjà; i volem creure que podran interessar, si 
per altra cosa no, perquè ens referim a una regió on per la manca de 
dades concretes hom hi va gairebé a les palpentes. La majoria de les 
ascensions a la pica d'Estats (cim que per Ja majoria dels excursionis
tes que visiten la regió sembla ésser la sola fita interessant) es realitzen 
pels vessants francesos; determinen aquest fet, la facilitat de comuni
cacions i tambè la més gran facilitat d'ascensió pel cantó de l'Ariège; 
a més, la quasi totalitat de ressenyes, itineraris i les poques guies pu
blicades, no passen de la frontera francesa. 

Examinant sobre el terreny els mapes de la regió, poguérem consta
tar errades importants; per intentar corregir-ne al~una hem confeccio
nat, tan bé com hem sabut, una petita carta esquemàtica del massís 
d'Estats i ribera de Sotllo, on el pacient observador hi trobarà notables. 
esmenes de les dades topogràfiques fins avui publicades. · 

En la nostra ,excursió del mes d'agost de r any 1925 (l) passàvem 
de l'Ariège a la vall Ferrera tot escalant la pica d'Estats. Llevat . de la 
coma alta de Riufret i vessants franceses de Canalbona, trobàvem molt 
més interessants i agradoses les vessants del Pallars: La cabdalosa bar
rancada de Sotllo, els estimbats del massís d'Estats damunt de la ma-

(1) .Am,., nàms. ~8 i J9· 
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teixa i darrerament l'exuberant vall Ferrera atapeida de boscos d'abets, 
pins i bedolls en l'obaga i els immensos a\'ellaners de la solana ens 
deixaren gra.t record. Heus aquí perquè dels diferents . projectes qu~ 
els companys presentaven per les v 1cances de l'any 1930 simpatitzàvem 
amb el següent: L'excursió començaria la segona quii:izena de juliol, 
data que considerem la més a propòsit, ja que llavors encara hi ha una 
gran qu<1ntitat de congestes i ofereix per tant mi11ors perspectives); 
plan taríem les tendes a la ribera de Sotllo, seguiríem els recons j cim~ 
inés interessants i finalment' baixaríem a la vall f errera per reposar dos 
o tres dies al magnífic pla de Boet; el retorn el faríem per Andorra, 
L'excursió realitzada diferí poc del projecte; solament en les tres dar
reres jorllé:des el temps es va cuidar d'esbullar-nos, encara que poc, el 
programa. 

Per dificultats sorgides a darrera hora no fou possible emprend r~ la 
sortida els cinc companys junts (J) i ens dividírem en dos grups de dos 
i de tres, fins a coincidir tres dies més tard al campament establert pel 
pri1!1er grup a la Socalma de Sotllo. 

Dia 14 de juliol. El viatge fins a Llavorsí és prou conegut perquè 
calgui esmentar-lo. De Llavorsí a Areo, en la vall Ferrera, hi han uns. 
14 quilòmetres de carretera; avisant amb anticipació a qualsevol dels 
dos poblets, hom trobarà vehicle a punt per combinar amb els autos. 
que fan el servei regular per la ribera del N oguera Pallaresa procedents 
de Barce lona, Tàrr~ga o Lleida. Areo (1.174 m.) és un petit poble!, el 
darrer de la vall Ferrera, situat a la vora dreta de la ribera (alguns ma
pes el senyalen equivocadament a l'esquerra); el domina el massís de 
Monteixo quin cim s'aixeca a uns 1.700 m. damunt del poble, dins d'una 
distància horitzo1ital de poc més de 3 quilòmetres. Els encontorns· 
prou encisadors i les riques aigües ferruginoses creiem poden recoma
nar-se als qui freturin per un recó de món amb pau i solitud. Com en 
Ja nostra primera excursió, ens vàrem hostatjar també a cal Gràcia; 
hostal on si hom no hi troba un confort impecable, s'hi troba una molt. 
bona voluntat i un tracte prou afable perquè aprofitant l'ocasió el vol
guem des d'aquí evidenciar i agrair. 

Dia 15 dejuliol. Deixem el petit poblat; el camí ribera amunt se
gueix primer la vora dreta, després_ passa a l'esquerra per tornar definí- · 

(1) Lawnra, Llcnao, Prat, Salll• i Miralu. 
\ 
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tivament a la dreta i enfilar entremig de frondosos avellaners, esdaris
sats de tant en tant per algunes bordes i prats, tot gaudint de formosa 
;perspectiva vers l'alta coma de la Vall o regió de Bayau, limitada pels 
cims de la 1riple frontera: Andorra, Catalunya i França. La llarga 
serra de Mun1eixo estrebada a la frontera d'Andorra en el cim de San
fons, limica la' vista vers el Sud. Cal remarcar les bordes de Rebuira, 
les més altes de la vall i per tant poden s~rvir molt bé de punt de par
tida o de lloc de refugi a qui no li plagui l'acampada. Sabt'm que hi 
ha inienció d'aixecar un refugi al pla de Boet, idea que conceptuern 
d'un gran interès per la regió í que sense cap 1nena de dubte contribui
rà millor que totes les expltcadons plegades a desenvolupar l' interes 
per aquells recons esquerps i delitosos. 

A la coratjosa aca que ens tragina el bagatge, la mena un vellet me
aut i simpàcic: En Cbquet. Ell s'ha passat els seus 66 o 68 anys entre 
el muntanyam de Vall ferrera i no s'ha pas encomanat l'aspror carac
terística d'aquells indrets. El veureu sempre optimista i afable. 

Passades les bordes de Rebuira el camí esdevé esquifit; deixem a 
resquerra el corriol que s'enfila al cercle de Baiona i a la dreta el que 
davalla al fons de la ribera; entrem en un laberinte de mates i arbres 
per on la bèstia carregada s'hi mou amb dificultat. Qualsevol tra giner 
ens hauria deixat el fato i au!, ja us apanyareu! En Cisquet no hi pt'nsa 
pas en deixar-nos al mig .!el bctll; pacient revolta, puja i davalla i mena 
amb delit la bestiola també pacienta. Per fi ass<llim el colle1 o passa
da obert en l'esperó que davalla de la Peirablanca i tanca per aquest 
indret la barrancada o ribera de Sotllo. Ara ens caldrà carregar tot el 
fato fins al lloc on determinem acampar; el terreny és abrup1e en ex
trem; raca carregada ens fóra un destorb. En Cisquet l'estaca sota 
l'ombra d'un pi i ens ajuda a la feixuga tasca. Mitja horeta de mal ca
mí ens mena a la Socalma de So1llo; la Socalma és una bauma natural 
oberta a la paret de roca, a proo de la ribera, en la vessant dre1a del 
riu i immediatament dessota de l planell inferior o pleta de baix. Es un 
primitiu i desmantellat refugi , però també cal dir que és l'únic que es 
troba en tota la ribera. Ens despedim del bon home i passem la tarda 
endegant el campament. 

Si bé nosattres suggestionats per la proximitat de la bauma vàre1n 
plantar les tendes al petit replà que el precedeix, ens permetem avisar 
als qui vulguin acampar a Sotllo ho facin al planell inferior, distant uo 
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parell de minuts de la Soca Ima. Les parets· i vessants a l'entorn i da
munt de la bauma, estan disposades en forma d'embut i sia qualsevol 
la direcció del vent sempre hi regolfa. 

Horari; Areo, 7; Pont de bruses (dreta del èamí), 7'30; Pont de 
Fontanaus 7·50 (es travessa el riu); enforc::iment de Célmins, 7'55, el de 
la dreta va al pla de Boet per la baga, seguim el de l'esquerra; Font de 
Plana Roja (aigua fortament ferruginosa) 7'57; Pont de la Farga, 8'10 
(es travessa el riu); bordes de Rebuira, 9'05, enforcament de camins, 
9· líl, el de la dreta davalla a la ribera, seguim el de l'esquerra; Collet, 
10'45- 11 (hem perdut una mitja horeta pel mal passélnt per i'aca); Sa
calm.a de Sotllo, 11 ·30: Total, dedult el te.mps esmerçat al reposar: 
4 hores, 15 minuts. 

Dijous 16 juliol. Mentre esperem l'arribada dels altres companys: 
per embestir junts el cim més alt, férem dues ascensions força interes
sants; la d'avui serà a la pica del port d'Estats o de Sotllo (3.073 m.) 
(l). 'Es una ascensió recomanable i gairt>bé d ríem imprescindible si 
hom es proposa conèixer bé la comarca de la ribera Occ. de Sotllo. 

Forma part integrant de la carena general pirenenca constituint un 
nucii orogràfic molt interessant. És el vèrtex de l'angle per on sobta
dament t~rc.a la carena general i frontera vers el N. Si la mentada ca
rena davalla sensiblement i en 30 quilòmetres de recorregut sols asso
leix tres cotes de més de 2.800 m., la formidable carena secundària que 
s'hi estreba per Occ. assoleix aviat els 2.953 a la Pica de Sotllo i els 
2.934 a la Pica de Babona; aquest braç que fa via al S. separa dues 
valls: Vall Ferrera i Noguera de Cardós. Altra de les raons que con
viden a pujar-hi és per contemplar les estimbades vessants S. del mas
sís d'Estats. 

La via més directa d'ascensió a la Pica de l port de Sotllo és la que 
mena al mateix port, però no cal arribar-hi. A mitja costa des del dar
rer estany hom decantarà a l'esquerra per un coller oben a l'esptró 
que davalla del mateix cim i qu •n esperó separa les dues altes riberes 
de Sotllo. Assolit el collet, una bona aresta mena fàcilment a la Pica. 
El re!Orn, si és que no es vol davallar per la vessant francesa cap al 
port d'Estats, pot completar-se davallant al collet de pujada i seguint 
Ja delicada aresta fins al collet; per això l'horari porta una hora més 
sobre l'itinerari normal. El temps és esplèndid i la vista inter1::ssantís-

(1) A la vall Ferrer• l• regió que en• ocup• l'anomenen eichaiv•mcrit do Sodlo. 
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sima. Essent el terreny constituït gairebé exclusivament per roques 
ferruginoses i llicorelles amb absència absoluta de granit i calisses, les 
blanques congestes contrasten vigorosament amb el to negrenc típic 
de la comarca; per això aconsellàvem al començament que s'hi va
gi pel juli<)J, ja que en els mesos d'agost i setembre, reduïdes i des
aparescudes molles congestes, forçosament han de perdre interès 
els segons tèrmes, principals elements de bellesa i perspectiva en el 
paisatge. 

Horari: Campament Socalma, 5'15; estany 1.er, 6'15; estany 2.on, 
6'45; cim de la Pica del port de Sotllo (3.073 m.), 8'45- 10; collet, 10'45; 
estany superior de la ribera Occ., 10'55; estany primer de la mateixa, 
l l '30 - 12'30; Campament, 13'45. Total deduït el temps esmerçat al 
reposar: 6 hores 15 minuts. 

Dia 17 de juliol: A la matinada el temps es presenta insegur, les 
nuvolades s'ajeuen als cims. Lïrinerari a seguir és imprecís; ahir và
rem observar que al planell superior, dessota les cascades per on salten 
les aigües de l'estany inferior, s'hi bifurca una barrancada que davalla 
de les vessants al N. del cim d'Aresté. Cap dels mapes que posseïm 
la senyalen; intentarem doncs seguir-la per conèixer la seva importàn
cia i veure on comença. Al cao d'una hora de sobtada costa ens tro
bem davant d'un estany (2.500?) de considerable grandària, revoltem 
la vora dreta i ens cal enfilar un tros de carena que s'hi endinsa, tot di
vidint-lo pel seu extrem Occ. en dues entrades cales, les quals hi afe
geixen una vistositat a remarcar. Aquest desconegut estany s'ajoca al 
fons d'un cercle reduït però interessant; al S. el domina el cim d'Ares
té i els esperons que en davallen, a llevant corre l'aresta, en alguns in
drets molt fina, per mitjà de la qual el cim esmentat es lliga al massís 
de Canalbona; vers el N. i N. O. s'aixequen les vessants d'una carena 
quina culmina amb un cim (2.700?), dita carena davalla també del Ca
nalbona i tampoc l'esmenten les cartes consultades. 

Sense deixar la vessant dreta de la petita ribera caminem vers un 
collet que doblega la darrerament esmentada carena i pel llom de la 
mateixa assolim fàcilment el nucli de coincidència des d'on, i seguint 
també el fil de l'aresta, arribem al cim de Canalbona (2.956 m ). A mig 
camí hem sorprès una ramalla d'isards. El temps ha millorat i la llu
minositat intensificada per la gran quantitat de neu, és esclatant. 

És molt interessant la vista vers el caos de rQques de la vessant de 



ARXIU DBI. CBNTRf EXCURSIONISTA DB l°BRRAHA 41 

Riufret; al fons de la solitària ribera d'Ares té bellament hi llueixen dos 
estanys, environats de blanquíssimes congestes; mirat des d'ací, el mas
sís d'Estats no sembla pas el mateix d'ahir, no és albiradora la punta 
Occidental, i les seves vessants, per aquest indret menys redreçades, 
li donen un to no tan feréstec, però que no sabríem dir si ens plau o no 
més que el d'ahir. Del •cim davallem cap a les vessants de Sotllo i 
aprofit..ant una llarga congesta relli squem ràpidament fins arribar a un 
planell on hi endevinem un estanyol fortament glaçat encara. Els 
isards ens han vist altra vegada i fugen lleugers, en direcció a les estim· 
bades vessants d'Estats. Ens decantem a l'esquerra i aviat petjem la 
vorera de l'estany de sota el port d'Estats o de Sotllo. A primera hora 
de la tarda arribem al campament, on trobem tots decebuts els com
panys que fa poc acaben d'arribar. Aquest recó de Socalma i l'engor
jada vall els cau al damunt. Si no fós aquesta serra de Monteixo, ai
rosa i esblanqueïda, que ens dóna un consol i una perspectiva - diuen 
- ens creuríem enterrats. Endebades els parlaríem de les emocions 
vi5cudes; esperem que l'excursió de demà els convenci i puguin dir 
com nosaltres que la regió de Sotllo és prou interessant per fer-hi uns 
quants dies més d'estada. No els caldrà, però, esperar demà per cop
sar emocions. Al costat de la Socalma hem fet aport de llenya, a la 
vesprada encenem foc, un gros tió d'uns dos metres de llarg i que ens 
ha costat un bon esforç no vol cremar de cap manera; un company hi 
perd la paciència. Per tot te deixo! - li diu - , ja cremaràs quan vul
guis!, i enretira aquella nosa de la foguera. La vetlla és freda i el vent 
cada vegada bufa més fort; sopem, esmortuïm el foc i aviat a dormir. 
Quant hem dormit, no ho sabem pas, però tot d'una les dues tendes co
mencen a brandar; les violentes embestides circulars que hi dóna el 
vent ens fan témer una tragèdia. Ens aixequem del jas per aguantar 
els pals, les embestides són més fortes i ràpides. Goteja; si al vent 
s'hi afegeix pluja, adéu tendes! Què fem? Aguantar foni El foc es 
revifa¡ atiat pel vent s'encén de ple tot el tronc del formidê!ble tió, i les 
altes flamerades llengotegen il·luminant vivament els encontorns. Els 
dos companys que jeuen a i'ltesa han tret el pal i la tenda s'ajoca da
munt d'ells. Ara rail I l'altra? L'altra cedeix a la fi i agafa de ple els 
estadants; un pal trencar; la tela voleia impetuosament. Agafeu fort!, 
agafeu foni l en mig d'aquest bat i bull veiem projectar monstruosa
ment la sombra d'un company que ha sortit esparverat, del vent, del 
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foc i ... de la primera nit a aquell recó de món. L'espectacle fou talment 
la visió viscuda d'una fantasia Wagneriana. Després la calma. 

Horari: Campament Socalrna, 5'45; Estany X, 6'45; collet, 8; cim 
de Canalbona (2.966 m.), 8 45 - 9'10; estanyol glaçat, 9'35 - 11; estany 
de sota el port de Sotil o, 11 '45 - 12· 15; Socalma, 13'15. Total deduït 
el temps esmerçat al reposar i parades: 5 hores 10 minuts. 

(Seguirà) S. 

PRIMAVERA-ABRIL 

UN desvetllament d'alegria bressa les branques dels arbres i arreu s'ad
mira la frescor agil dels sembrats ondulants que esgarrapen la llum 
amb remolins de joia. 

Natura s'ha vestit amb els seus colors estridents i llampants i els dits de 
l'omnipotent posen pinzellades de sol a les coses nou-nades. 

Abril. Una bonior de flors blanques amoroseix les ales del vent Í els fils del 
telefo;:; duen paraules florides: en despenjar l'auricular, la casa esdevé perfumada. 

Hem pressentit una revifalla de goig que esborrona. La terra, d'un ros 
de caoba s'esverla per donar pas a la llevar iníl.ida que enfonza la dent tota 
molla de sava. 

Xiscles d'ocells i en els parcs les granotes assajen una dansa flamenca. 
Llacunes. Llacunes!... Hem tret la pols de les coses i els objectes han de
vingut rossos de sol. Penjem els eslips en els fils-ferros d'estendre la roba i 
desem l'esquí perfumat de nevades . Cre;,iem els braços enlaire. Al lluny la 
silueta blanca d'unes veles esteses, clava el bec de gavina als horitzons sag
nosos. La roba estesa al terrat, els tanys novells dels rost:rs i els canaris 
s'inflen el coll amb mil notes festoses. Adoració de les coses. Sol foll en 
curses matinals, s'obra la testa en la soca dels arbres deixa una patina de 
mel en el verd de la molsa. 

Abril: les travesses del tren encara blanquegen. 
Hem desat els abrics i escalem la muntanya. Acamparem al llom de la 

serra; en partir-nos el pa, saludarem els aires... Rebotarem les llaunes de 
les sardines pels avencs ombrosos i els isards fugiran espantats de llurs ecos. 

Falzies. Rossinyols! .. . 
Els um acampen pel cel, els altres per terra; els unJ al tou de les boires, 

els altres al verd de les verdisses. 
A la teulada de casa, els fils de la ràdio s'espolsen les ales: quantes notes 

a· enduu el venti 
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El safareig té bromera i els infants hi juguen una batall~ naval. El sub
marí- picador, navega sota els blocs de gel. Explosió! Torpeder! Els in
fants ix.en del safareig amb les robes mullades. 

Abril. Rossinyol dels mesos de l'~ny, en obrir els fulls del calendari et sa
ludem amb una joia d' infant, rossa, tendra , florida ... I en besar la muller hem 
pensat: -Si ara fóssim ocells, penjaríem el niu en el cim de la branca més aital 

Iu PoNs 

Ill Saló local de Fotografia - Terrassa 1932 

LA Secció de Fotografia del Centre Excursionista de Terrassa, 
d'acord amb la Directiva, té l'honor de convidar a tots els afi
cionats a la fotografia a prendre part al Ill Saló local de Foto

grafia, Terrassa 1932, que tindrà lloc en el local del Centre, del 3 al 15 
de juliol d'enguany. 

En aquest Saló Fotogràfic podran ésser-hi exposades fotografies 
obtingudes per qua lsevol procediment, directes o engrandides, kma 
lliure i que s'adaptin a les segUen ts 

BASES 
l. - Podran prendre part al Concurs tots els aficionats que ho de

sitgin amb tal que siguin terrassencs o residents a Terrassa. 
2. - El nombre de proves que pot presentar cada concursant és un 

mínim de tres per col·lecció. El màxim és il·limitat. 
3. - Els temes que s'admetran en aquest Concurs seran lliures. 
4. - Les proves preser.tades al Concurs, no han d'haver estat expo

sades en altres concursos de T errassa. 
5. - El format mínim de cada fotografia serà de 9 x 12 i amb prefe

rència formats més grans obtinguts per contac te o engrandiment o per 
qualsevol procediment: Bromurs de plata, cloro-bromurs negres, o de 
color; virades o il·luminades, amb procediments pigmentaris, a un co
lor, policromades, etc. 

6. - Les proves hauran de presentar-se amb marges ja sigui del ma
teix paper fotogràfic o bé muntades sobre cartolina blanca o crema, 
sense estar emmarcades ni sota vidre. El format exterior mínim de les 
cartolines serà de 16 x 20 centímetres per amunt. 

7. - Les col·leccions hauran de presentar-se amb un lema que serà 
repetit en la part exterior del paquet i en la part exterior d'un sobre 



50 ARXIU DBL CBNTRB ExcuRStONtSTA DB TBRRASSA 

tancat, dintre del qual hi haurà el nom, cognom i adressa de l'autor. 
Cada prova portarà escrit al darrera l'assumpte o títol, i el lema de la 
col·lecció. 

8. - En lliurar lt:s obres s'entregarà al portador de les mateixes un 
rebut amb el número d'ordre que correspongui a cada lema, servint 
aquest rebut per a recollir les obres fotogràfiques després de clausurat 
el Saló. 

9. - El temps d'admissió serà a començar del 14 de juny tots els 
dimarts i divendres de 9a 11 de la nit, en el local del Centre Excursio
nista, Sant Antoni, núm. 64, fins el dia 28 del mareix mes a les 11 de la 
nit, data i hora que quedarà tancadd l'admiss•ó improrrogablement. 

10. - Les proves seran sotmeses a un Jurat d'Admissió encarregat 
d'escollir les que han d'ésser exposades. 

11. - El Jurat Qualificador estarà compost de quatre persones de 
Terrassa de mèrit reconegut dintre l'art i la fotogrofia acompanyades 
d'un membre de! Centre (no concursant) que actuarà de Secretari. 

12. - Els premis es conced iran a les millors proves a judici del Ju
rat Qualificador, que en atorgar-los no tindrà en compte el procedi
ment emprat, sinó exclusivament l'efecte ar.tistic i la bona tècnica. 

13. - Els premis que es concediran, seran tres medalles d'honor; el 
Jurat té facultat de donar píemis extraordinaris. 

14. - El dia 3 de juliol, diada de la Festa Major, a les 11 hores del 
mati serà oberta l'Exposició. Llavors es farà públic el nom de les 
persones del Jurat Qualificador i els premis concedits. El dia 15 del 
mateix mes, a les 10 hores del vespre, serà clausurada l'Exposició i es 
farà el repartiment de premis. 

15. - Totes les obres exhibides en ésser retornades aniran acompa
nyades d'un certificat que indiqui que han estat exposades en aquest Saló. 

16. - Les proves premiades quedaran propietat del Centre. Les 
exhibides seran retornades als seus autors. Et Centre té el dret de re
producció de les mateixes per al seu arxiu i publicacions si es consi
deren d'un interès especial. 

17. - Els autors premiats per a recollir el premi hauran de presen
tar. si la Comissió ho creu convenient. a més del rebut amb el número 
d'ordre, el clixé de l'obra premiada com a prova palesa de què ell n'és 
l'autor. També si al recollir les obres exposades es presentés alguna 
dificultat, es demanarà la presentació dels clixés corresponents. 
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18. - Si després de 2 mesos de clausurat el Saló quedés alguna 
obra per a recollir, es considerarà cedida a la Societat Organitzadora. 

19. - S'adoptaran totes les precaucions possibles per a la bona 
conservació i exposició de les obres, però la Comissió Organitzadora 
no es fa responsable dels accidents que hi puguin ocórrer. 

20. - El Jurat Qualificador tindrà àmplies facultats per a resoldre 
tota mena de casos no previ3tos en aquestes Bases i la seva decisió 
serà i napel·lable. 

21. - El sol fet d'ésser concursant implica l'acceptació de les Bases 
d'aquest Concurs. 

Crònica 
ExcURSIONS FE"fES. - Durant els mesos de març, abril i maig, s'han 

efectuat 23 excursions amb un total de 1 59 socis assistents. Els llocs prefe
rentment visitats, han estat: Mura, Ciscà, Núria, Busa, Olot, Puig-dalt, Pe
draforca, Mallorca, Sant Miquel del Fai, Tibidabo, Montserrat, Sant Llorenç 
del Munt, Coves del Carme, Cija, Montseny i Castelldefels. 

VtSITA INTERESSANT. - Va portar-se a cap cl dia 8 de maig al Gabinet 
de Física de la Mentora Alzina, per nombrosos elements del nostre Centre. 
Aquest admirable Gabinet de Física, pròximament serà traslladat a un Grup 
Escolar de Sarrià, on s'augmentaran i ampliaran notablement els experiments 
que embadaldxen als sortosos que el visiten. 

Acc10ENT. - El nostre volgut consoci, el ferm excursionista en Pere Pè
rc, el dia 8 de maig va ésser víctima d'un accident · excursionejant per Sant 
Llorenç del Munt en companyia d'uns amics seus de Barcelona. 

Atès pel doctor Claveria i aposentat a la Clínica del Segur Terrassenc, el 
nostre company segueix un bon curs. 

De tot cor desitgem al bon amic un prompte i total restabliment. 

CONFERÉNCIA o' AOUSTI f ABRA A SABADELL. - Invitat pel Centre El:
cursionista del Vallès, de Sabadell, el nostre amic l'actiu secretari del nostre 
Centre N'Agustí Fabra, va traslladar-se a la veïna ciutat acompanyat de varis 
amics, on donà en l'estatge del mentat Centre, una interessant dissertació so
bre «Impressions d'una excursió als Pireneus Centrals - del Vignemale al 
Mont Perdut», la qual fou il·lustrada amb una pel"licula impressionada durant 
la mateixa excursi6 . 
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El nombrós i culte auditori que escoltà atentament la conferència, tributà 
a l'amic Fabra una entusiasta ovació. 

CONDOL. - Amb motiu del traspàs del gran patrici i inspirat poeta, Mos
sèn Jaume Collell, el Centre va trametre, al seu degut dia, un sentit telefone· 
ma de condol a la «Gazeta de Vic». 

Sccci6 d'Esports de N cu i A !ta Muntanya La Directiva d'aquesta 
Sec..:ió, ha començat 

les gestions encaminades a portar a la practica la idea que, temps enrera, va 
suggerir-se-li, de realitzar, durant vuit dies del proper mes d'agost, un carn· 
pament col·lectiu al cor del Pallars, t:n la poètica Vall de Sant Maurici i al 
peu dd magnific estany d'aquest nom. No cal dir que la finalitat d'aquest 
«campi ngl) serà_ la de facifüar les escalades als abruptes massissos d'aquella 
feréstega regió pirenenca. 

L'anada i retorn des de la nostra ciutat a Escaló-Espot, es farà en un mag
nific auto.::ar. Els membres del Centre, tan si són socis de la Secció com 
no, que tinguin intenció d'assistir a aquest campament. són pregats d'inscriu
re's, des d'ara, per mitjà d'algun directiu d'aquesta Secció organitzadora. 

FULLA D'EXCURSIONS 
JUNY DIA 5 

Acampada general, a les P inasses de la font E.uflàvla 
Organitzada per la S. d'E. de N. i A. M. 

DIA 19 

Xll Diada de Germanor a la Mata 

JULIOL DIA 10 
A Sant Fellu c:!el Racó 

Vocal: J. Tintoré. 

DIA 31 
Excursió visita al Museo - Biblioteca Balaguer, 

de Vilanova i Geltrú 
Vocal: J. Ballbè. 

IOAH MORRAL, kftl. , IOU, 11 
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