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D'EXCURSIONISME 

L'EXCURSIONISME porta en son baqatqe tot el menester 
per a millorar tant el cos -:om l'esperit de l'ésser humà. 

És lòs¡ic. que entre els adeptes a l'excursionisme, n'hi 
has¡in de més p-edíspo~ats a beneficiar-se'n, tota ves¡ada que les 
condicions de cada ú són diverses, com també les maneres de 
conrear-lo. 

Els més ben situats espiritualment, els que s'han familiaritzat 
amb les coses Slrans i belles, emprant afanyosos el vehicle escu
drinyador de l'estudi, els que amb el cap alt i mirada serena han 
ess¡uardat infantívolament el tros de món que atalaia una altitud 
considerable i han adquirit vivament una lleus¡era noció de con
junt i una dara visió de la condició h'Jmana, tenen un sentit 
elevat i carin')!ÓS de l'excursionisme. 

La fortitud que enqendra la pràctica ben orientada de l'ex
cursionisme allunya les miserietes humanes i posa en descobert 
els defectes propis. L'ordre, la puresa i la majestat de la Natu
ra, els descobreix mes que no pas els homes. 

Assolint una de les llunyanes primeres fites del ~er ex·ursio
nlsme, hom e,s considera humil i poqueta cosa, alhora que es
plèndidament dotat per s¡audir les meravelles de la Creació. 

Aquestes preuades qualirats, el situen admirablement per a 
multiplicar i enriquir els seus coneixements, robustinl·los i forti
ficant-los espiritualment. 
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Ribera de Sotllo 1 encontorns 
(Ressenya d'una acampada) 

(ACABAMENT) 

Dia 21 de juliol. Bon dial a reveure! Ens despedim dels hostalers
amics i de111atí, molt dematí em prenem la ruta pel mateix camí 

d'ahir Arribe111 al camrament on descarreguem el preciós/alo i •Ol repo
Sii tlt cs111orum;Jesrrés tots plegats ens dirigim cap al port de Boet (2150 
ms.) i a la Pica Roja de la Soucarenne. Es una fàcil ascensió a un in
comparable mirador sobre tota la vall Ferrera i especialment vers els 
a ts cims de Sotllo, Monteixo, de l 'estany Fourcat i els que environen 
l'alta comarc:t de Baïau. El mas;iu de la Pica Roja es prèsenta estim
bat pel cantó de l'Ariègc.: i les seves parets cauen damunt de l'estany de 
la !:>Oul·arenne. 1,a davdllada la fem seguint u11 llarg contrafort d'ample 
esqut'11a pel ca11tó de la vall Farre1a; davant del pla de Boet deixem la 
carena i baixem sob11:1da111ent fins el mateix campament. 

Horari: Areo 4'15, pla de Boet 7'15 8'15, port de Boet 9'45-10'-. 
pica .Roja (2904 ms.) l 1 '20-12-30, pla de Boet 14'30. Total: 7 hores 50 
minuts. 

Dia 22 de juliol. Descans; temps nuvolós. Ens dediquem a pescar i 
assolim tan bell resultat que pesquem un peix com un home o millor 
dit un home com un peix (de mullat!) Roba a estendre, rialles i per fi 

·de festa un arròs extraordinari. Demà ens cal marxar. 
Dia 23 de juliol. Plou lleugerament i a intèrva ls. Pleguem tendes, 

deixem trastos que ja no ens faran servei i sota l'amenaça d'inflades i 
,negres boires, muntem lleugers vers l'alta coma de Baïau. Seguim la 
part esquerra de la Ribera fins dessota mateix de l'estany gran de 
Barau, on passem a. la vessant oposada; vorejem l'estany i alternant les 

· con.gestes amb tarterars anem guanyant alçada. Plou més fort; el troç 
darrer .de. la pujada al collet o pon de Barau el formen roques i pedrus
call movible i l'aigua que va caient fa més penosa la pujada. Assolim 
l'alt de la carena que separa Andorra del Pallars i vist el mal temps 
regnant desistim del nostre propòsit de pujar al cim més alt d·Andorra, 
l'alt de Cornapedros& (alt 2946 rns.) tot i tenir-lo a poc més de mitja 
hora de ·pujaJa. A les vessants Andorranes la boira hi és més ataperda. 

Aquell magnífic estany de Comapedrosa ·que 5 a'nys enrera·ens tt1e~ 
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ravellava per la transparència de ses aigües, prop de les qual! acam
pàvem delitosament, ara no el coneixem. Sols resta lliure de la neu l 
gel unJ part ben esquifiJa; tota la reconada és abundantment proveïda 
de neu. Ddvallem fins a unes roques més enllà de l'estany on ens arre.
çarem per fer beguda. Entretant la tempesta es va engroixint i orm _es
petegar els trons .encara un xic llunyans. 

Ara dHalle .11 ràpid:tment, ets llamps zigzaguegen per tots indrets, 
la pluja és cada vegada més espessa. Arribem al planell de la pleta de 
Comapedrosa. ¡Atenció al corriol!, aquest no segueix el curs del riu; 
guanyem un petit carenar a_la dreta i davallem per dins del bosc fins al 
fons de ta ribera prop de la bifurcac ió d'aquesta amb la que davalla 
del port de les Bareites. Ens cat travessar les dues corrents i això no és 
cosa fàcil; per fi reeixim tot aprofitant uns grossos troncs caiguts, l 
sempre sota una pluja diluviana arribem a .Arensal, el primer poblet 
andorrà per aquest indret. A l'entorn de ta llar de cal Moixó ens refem 
i eixu~l!em. Si bé tots portàvem impermeables, cap havia pogut evitar 
una bona remullada. 

-Ja m'ho sé jo el perquè hi van aixf per la muntanya -ens deia el 
gran de cal Moixó-; em donareu pas entenent que sou vingut perquè 
si. Prou m'ho sé jo el perquè! I mentre aboca va tota ta malícia a aques· 
tes paraules, els seus ulls petits i ensorrats miraven atentment els nos
tres voluminosos sacs. 

Ara ja no piou; avall doncs. I per l'ample caminal davallem fins a la ~ 

."v\assana i d'aquí Andorra ta Vella: la petita caµita l de la petita repú
blica mun tanyenca. A intèrvals, la pluja romancera, encara ens torna a 
obsequiar. ¡Cat qµe t'hi afanyis! Ara rai que ja hi sorn! Resseguim ets 
car.rerons del vell poblet i aprofitem el temps que ens resta per anar a 
visitar la interessant casa de la Vall. A darrera hora cau una pedre
gada Imposant. És et darrer espectacle de l'excursió. 

Horari: Pla del Boet, 4'30; estany de Bàcau, 7; coll {2763 m) 8; estany 
de Comapedrosa, 8'30; Arinsal. 11-13; La Massana, 14'30; Andorra la 
Vella, 16. Total: 9 hores 30 minuts. 

Dia 24 de ¡uliol. Rt!torn a casa, d'una part d~ la colla per la via: 
La Seu, Calaf. El darrer acte interessant col·lect iu fou un suculent'~dinar 
a. cal T~tet de Pons. A la Seu ens han deixat ets companys Llenas i Prat: 
en.cara es yeuen en cor de r~;;seguir la Serra del Cadí. Fins a un altre! 

s. 

l 
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VOLGUTS Consocis: 
H<!us ad que, com cada anyada, en arribar a aquest temps 

p~e-tardoral, durant el qual la naturalesa es và vestint de color 
d'ocre i els dies s'escursen sensiblement alhora que la temperatura va 
devenint molt més suau, removent de nou les nostres activitats, us hem 
convocat per tal de que tots, conjuntament, poguem repassar la tasca 
que la nostra estimada entitat ha portat a terme, durant aquest any, 
amb el fi de dignificar i propagar l'ideal excursionista. A la vegada, 
és el nostre més ferm desig, aconseguir que, esperonats amb aquest 
r1:pàs o balanç, cadascú de nosaltres es decideixi a aportar el seu ajut 
i cooperació a les tasques futures, per tal d'aconseguir que les activi
tats del proper exercici siguin millorades i àdhuc JUgmentades. 

En remembrar la tdsca efectuada durant aquest any, hem trobat la 
realització de magnífiques manifestacions de puixança, les quals, per 
l'èxit que assoliren, estem convençuts que meresqueren l'unànime apro
vació de tots, alhora que col·locaren el Centre al lloc que, per la im
portància de la ciutat, li pertoca. 

I ara, sense cap més preàmbul, complimentant, amb més bona vo
luntat que traça, un dels deures inherents al càrrec que la junta General 
de l'any passat va confiar-me, vaig a donar-vos compte dels actes de 
més relleu efectuats durant el curs que fineix avui. 

SOCIS. - El nombre de socis que actualment constitueixen el Cen
tre és com segueix: 

Numeraris 279. 
Honoraris 5. 

Cal remarcar l'augment, encara que petit, de 5 socis, aconse~uit 
durant aquest curs. Quatre de les baixes descomptades, però, ho són 
temporalment, amb motiu de complir el servei militar. 

BUTLLETÍ. - Arxiu, que constitueix l'ànima del Centre, ha apa
regut normalment del núm. 73, setembre-octubre de 1931, al núm. 78. 
juliol-agost de 1932, en tots eb quals s'hi han publicat articles escolli
dissims, alhora que una vintena de ¡:ravats, entre els sia aúmeros. 
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-Arxiu és tramès a una seixantena d'entitats excursionistes cul
turals, amb les quals verifiquem l'intercanvi. 

-Bon nombre d'exemplars d'Arxiu, han estat cedits a la cBibliote
ca-Museu Soler i Palet>, de la nostra ciutat, els quals foren sol·licitats 
pel patronat d'aquesta, amb el fi de com lletar la col·lecció del nostre 
portaveu, existent en la mentada institució. 

BIBLIOTECA. - Durant aquest exercici, la nostra Biblioteca ha 
estac considerablement augmentada amb notables volums i mapes, 
molts dels quals han estat cedits per cultes socis, als que, en aquesta 
oportunitat, els palesem, de nou, l'agraïment; d'altres han estat adqui
rits amb el fons obtingut amb motiu de la subscripció pro-guies i ma
pes la qual va ascendir a 174'90 pessetes; finalment, altres obres foren 
comprades amb el fons de l'entitat. 

....:.Els titots dels volums, fascicles i mapes ingressats enguany, s'han 
anat publicant a Arxiu en l'apartat corresponent a la Biblioteca. El 
nombre és el següent: Volums, 45; Fasèicles, 24; Mapes, 22. Actual
ment figuren a la Biblioteca 756 volums. 

-Cal remarcar, així mateix, la classificació i ordenació de tots els 
butlletins i revistes existents, les quals han estat arxivades en cobertes 
que férem confeccionar exprofessament. 

-Finalment, degut a la nova organització que donàrem al servei de 
prestació de llibres, ens serà possible exposar-vos unes dades que con
siderem força interessants. Des del primer de novembre de l'any pas
sat, data en què començà aquella nova organització, fins el 31 d'agost 
darrer, han estat presrats 155 volums, els quals es classifiquen com se· 
gueix: Guies i llibres de muntanya, 85; Novel·les, 29¡ Llibres de viat
ges, 22; Poesies, 6; Revistes, 5¡ filosofia, 4; i Història, 4. 

MUSEU. - Han passat a la vitrina corresponent, quatre bells exem· 
plars de cargols fòssils trobats a Merli (Aragó), els quals foren gentil
ment cedits per la senyoreta Montserrat Castanyé. 

-També el vocal d'Arqueologia, Història i Art, entregà per al nos
tre Museu, una magnífica destral prehistòrica neolftica de sflex negre, 
trobada a Villella. 
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-Aixi mateix, el senyor Datzira Vid3.I féu donació d'una escollida 
col·lecció de fòssils. 

CONFERENCIES.-Ha estat verament remarcable, el nombre de 
confuències donades aquest curs en el nostre Ce111re. Tots recorda
reu la normalitat amb què s'anà descabdellant el programa cultural que 
a principis de curs us oferírem, així com l'èxit esclatant que obtingué 
cada conferència. 

-La sessió inaugural d'aquest XXII curs, que tingué lloc el dia 13 
de novembre, amb assistència d'una representació de l'Excm. Ajunta
ment, constituí una vetllada certament magnífica, puix que la nostra 
sala d'actes presentava l'aspecte de les grans solemnitats. Ultra el 
parlament d'obertura de curs que pronuncià el nostre President senyor 
Alfüen, l'eminent geògraf i il·lustrat professor senyor Pau Vila, presi
dent del Centre Excursionista de Catalunya, dissertà sobre Sant Llorenç 
dels Piteus, vila industlial de muntanya, la qual conferència fou il'lus
trada amb escollits diaposit.us. 

-Seguí a la sessió inaugural, la conferència, il·lustrada amb pro
jeccions, Records del meu viatge a Rússia, a càrrec del culte escriptor 
senyor Blasi Vallespinosa. 

-El nostre novel·lista i benvolgut consoci, senyor Joan Du1.:h, va 
delectar-nos amb Impressions d'un viatge a Sulssa. 

-El reputat artista fotògraf, N'Adolf Zerkowitz, ens contà coses 
· meravelloses sobre Sumatra, la perla de l'Oceà Indic. Projectà una 
gran quantitat de vistes norabilíssimes. 

-N'Albert Oliveres i Folch, sensitiu alpinista, va dissertar sobre 
Una ascensió hivernenca. amb esquis, al Perd1guero, projectant escollits 
dia positius. 

-El nostre volgut ex-president, senyor A. Boada i Lladó, va llegir
nos la iraducció feta per ell, de El secret de la salut, ae l'èxit i de la 
felicitat, de M. V. Pauchet, que va plaure moltíssim. 

-El zelós missioner i entusiasta excursionista, Mn. Jaume Oliveres, · 
Pvre., donà dues conferèndes interessantíssimes, que acompany" amb 

.bells diapositius, els temes de les quals foren Recorrent La Vall d'Or~ 
des11 i Una excursió a l'en{orn del Mont-Perdut. 
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-En Carles Mas i Gibert; professor de la nostra . Escola Industrial, 
donà una interessant conferència, de caire científic, sobre L'aire i l'ai
gua, elements de l'excursionista. 

-Finalment, el nostre soci d'honor, senyor Joan Santamaria, il·lus
trat advocat i reputat novel·Jist2, clogué aquest cicle de conferències 
amb la lectura dels principals capítols del seu llibre, encara inèdit, Vi
sions de Mallorca, que ilïustrà amb projeccions. 

Cal esmentar que la premsa de la ciutat i Arxiu, parlaren méS" ex
tensament d'aquestes conferències, a les que hi assistí un nomb1ós i 
selecte auditori que premià amb entusiastes aplaudiments la tasca me
ritòria dels senyors conferenciants. En aquesta oportunitat, palesem 
de nou el nostre agraïment envers ells, per haver-se dignat honorar el 
nostre Centre, ocupant la seva tribuna. 

HISTORIA. - Per la importància que té el coneixement de la prò
pia història i per la relació que hi ha entre aquesta i l'excursionisme, ~ 
més d'escaure's enguany l'inici del ressorgiment de la nostra Pàtria, 
creguérem que seria plaent als socis del Centre, la celebració, en el 
nostre estarge, d'un curset d'història de Catalunya. A aquest fi, doncs, 
pocs dies després d'haver-se acabat el cicle de conferències anotat an
teriorment, va començar-se el Curset dHistòria Nacional de Catalunya, 
que const it uí, com tots sabeu, la manifestació cultural de més puixança 
d'aquest curs. 

Antoni Rovira i Virgili, l'historiador màxim de la nostra terra, fou 
el professor que aconseguí fer-nos conèixer, en cinc magnífiques dis
sertacions, tots els embats i grandeses de la nostra història. 

El dia 11 de març, com el 13 de novembre, la nostra sala d'àctes 
presentà un aspecte solemnial amb motiu de la inauguració del Curset, 
al que hi assisti ren cent cinquanta dos matriculats. En representació 
de !'Excm. Ajuntament, el qual hi fou invitat oficialment, hi assisti el 
nostre volgut consoci, el con .:;eller senyor Josep Girona. 

Les cinc lliçons del Curset es de,c;ibJellaren com segueix: Dia 11 
de març: Formació ètnica (Fins el se;;le VJJ/). Dia 17 de març: For
mació nacional (Segles IX a Xlll). Día 25 de març: Expansió (Se
gle XIV). Dia l d'abril: Decadència (Segles XV a XVll/). Dia 8 
d'abril: Renaixença (Segles XIX a XX). 

De totes aquestes peroracions del senyor Rovira i Virgili;·va·parlar-
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en la dremsa local, especialment cfl Dia», el qual publicava un llarg 
extracte de cada conferència. 

Acollint ·nos a aquesta avinentesa, palesem, de nou, al senyor Rovi
ra i Virgili, la nostra més afectuosa gratitud i reconeixença. 

ARQUEOLOGIA. - Per varis membres del Centre va ésser desco
berta, en la casa de can Fatjó, una magnífica base àtica de columna 
romana, en molt bon estat de conservació. 

L'existència d'aquesta base, junt amb el cap escultòric de Dionissos, 
trobat anteriorment en el mateix terme de can F,ujó, fan creure d'haver 
existit una vila romana en aquell lloc. 

EXCURSIONS. - Durant aquest curs s'han realitzat 119 excur
sions, amb un total de 948 concurrents, sense comptar-hi els que assis
tiren a la XII Diada de Gt:rmanor, els quals ja esmentarem en altre lloc. 
Vegeu, a continuació, el segilent detall de les sortides; 32 al Pireneu 
(2a Font-Romeu i Mont-Lluís; 1 a Font-Romeu i estanys del Carlí1; 2 
a Mont-Lluís i Les Bulloses; l al Cercle de Cisc.:ar; 4 a Núria; l a la 
regió d'Estats; l al Puigmal; 6a La Molina; l a Nou Creus i Ull de 
Ter; l a la Serra de Busa i El Lord; l al Pedraforca; l a la Serra d'en 
Cíja; l d'intent d'ascensió als Encantats, a l'hivern; l a Mèrens, En
bels i Ax-les Thermes; l a Vilíella; l al Montarto, Bic.:iberri, Colomés, 
Ratera i St. Maurici; 1 al Pic Espadas (Posets); l al Pic d'Infern, Ba· 
laitous, G. Fache i Vignemale; l al Mont-Perdut, Vignemale i Balaïtous; 
1 a St. Maurici, XVII Campament Col ·lectiu; 1 a la Serra de Cadí; 1 al 
Vignemale i G. Fache). 

6 al Montserrat; 2 al Montseny; 2 a Mallorca; 3a la Serra de Coll
cerula; l al Farell; l a Sant Jaume de Vall honesta; l d'escalada de 
les agulles de Lurdes de la Nuu; l a les Coves del Carme; l a 0101; l 
a Sant Miquel del Fai; 12 a la costa (3 a ~anta Cristina, l a Lloret, 2a 
Garraf, 3a Castelldefels, l a S'Agaró, l a Tamariu, l a St. Feliu). 

35 a diversos indrets de la muntanya de St. Llorenç (La Mola, Mont
cau, Obits, Sta. Agnès, Simanya, Euflàvia, etc., etc.); 18 pels nostres 
encontorns (Coli Cardús, Girabau, Gallifa, Ubach, Mura, ·etc.). 

3 Visites cgl·lectives: l al Club Femení i d'Esports i a'1 Club de Na
tació, de Barcelona; l al Gabinet La Mentora Alsina; l. al .Museu-Bi
blioteca Bala¡uer de Vilanova i Geltrú. 
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f inalment, remarcarem que 14 de les anteriors excursions han estat 
fetes a base de campament, amb un total de 63 tendes. Els Cam¡¡a
ments Col·lectius d'enguany, han estat dos: el XVI a La Mata, amb 22 
tendt:s i 6'1 campa dors, i el X Vil a l'escany de St. Maurid, amb 13 ten
des i 24 concurrents. 

DIADA DE GERMANOR - Aquesta festa que anyalment celebra 
el nostre Centre, va tenir lloc el dia 26 de Juny en els bells indrets de 
La Mata. Enguany, havent atès el prec que ens adreçà la benemèrita 
Escola Choral, cetebràrem conjuntament amb aquesta entitat orfeònica, 
la XII Diada de Germanor, la qual assoli una brillantor inesperada puix 
que hom calculà que hi assistiren més de mil persones. Hi col laborà, 
també, l'Esbart Dansaire del Centre Social. 

El dia 2 d'agost va celebrar-se, a la nostra sala d'actes, una selecta 
vetllada de repartiment de premis dels diferents concursos celebrats en 
aquesta Diada. 

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA. - Organitzats per la Secció de 
Fotografia, d'acord amb el Consell Directiu, duranc aquest curs s"han 
celebrat el li i /l/ Saló local de Fotograjía, els quals s'obriren el dia 2 
a· octubre i el 3 de juliol respectivament Motivà la celebració dels dos 
concursos dintre el mateix exercici, el fet de què, darrerament, la Sec
ció organitzadora acordà celebrar-los anyalment per la Festa Major. 

-Al li Saló hi foren trameses 20 col·leccions, amb un total de 80 
proves El Jurat qualificador estava format pels senyors Francesc Pi 
de la Serra, Joan Duch, Joan Rusca i Miquel Astals, secretari. El ve
redicte del Jurat fou el següent: 

Medalla d'or . • . al senyor Alf<rns Ribas 
Medalla de vermeil . al senyor Josep Roig 
Medalla d'argent • al senyor Antoni Miralda 
Medalla de bronze al senyor Josep Llenes 
Medalla de bronze al senyor Joan Pineda 
Medalla de bronze al senyor Raw.on Pir.yol. 

-Per al ///Saló es reberen 18 plecs amb un total de 99 fotografies. 
Formaren el Jurat els senyors Tomàs Viver, Daniel Blanxart, Josep Oi
rona i Jaume Altisen, st=cretari. 
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Els premis d'aquest te.rcer certamen foren atorgats als senyors Joan 
Pineda, Miquel Astals, Lluís Torrella, Josep Llenes, Gabriel Carreres i 
Francesc Aligué. 

Les proves d'aquests dos concursos, varen ésser armoniosament 
penjades en el nostre característic saló d'actes, el qual es veié concor
regudíssim durant els dies que restaren obertes ambdues exposicions. 
La premsa local i alguns diaris de Barcelona, parlaren encomiàstica
ment d'aquestes dees manifestacions d'art fotogràfic. 

EXPOSICIÓ. - Altament profitosa resultà, per als esquiadors de la 
nostra ciutat, l'Exposició de Material d'Esports d'Hivern que, organit
zada per la Secció d'E. de N. i d'A. M., d'acord amb el Consell Direc
tiu, va celebrar-se al nostre Casal durant els dies 24 de Novembre fins 
el 2 de desembre. 

Hi prengueren part 13 cases expositores locals i 5 de Barcelona, 
entre les quals aportaren innombrable i variadíssim material per als 
esports de neu. 

REGLAMENT. - La necessitat de tenir un Reglament adequat a la 
vida i actuat.:ió actual del Centre, motivà que, per la Comissió nome
nada a l'decte, es procedís a la rtdacció d'un nou Reglo ment, el qual 
fou a provat, després de les esmenes acordades, en la reunió general 
extraordinària que celebràrem el dia 4 de març. 

Tramès, després, &l Govern Civil, ens fou aprovat per l'autoritat go
vunativa el dia 16 del mateix mes i, a mitjans d'abril, fou, ja, repartit 
als senyors socis. 

COMITÈ CATALA DE REFUGIS. - El nostre Centre fou nome
nat membre del Consell Directiu d'aquest Comi1è, tota vegada que, se
gons el seu Reglament, a la nostra entitat li correspongué per dret pro
pi, degut al nombre d'assr1ciats. 

Per acord de la Directiva, s'atorgà la representació del Centre al 
senyor Ignasi Escuder. 

SUBSCRIPCIÓ. - El Centre cooperà a la subscripció que les enti
tats de Catalunya obriren a benefici dels pares del dissortat excursio
nista Fèlix Font i Taqués. E"s recaptaren setanta pessetes. 
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CONDOL. - Amb motiu de la mort del gran patrici i inspirat poe
ta Mn. Jaume Collell, el Centre va trametre un sentit telefonema de con
dol a la ·Gazeta de Vkh>. 

PEL NOSTRE ESTATUT. - Més de cinc centes foren les targes 
que es facilitaren al Centre, de les que edità «Palestra•, amb motiu de 
la sol·licitud de l'aprovació íntegre del nostre Estatut, el dia de Sant 
Jordi. 

GUIA DE SANT LLORENÇ. - Durant aquest curs s'han realitzat 
i redactat diversos itineraris que mancaven i s'han recollit magnífiques 
fotografies d'il·lustració. 

Esmentem, amb goig, que ja s'han establert negociacions amb una 
casa editora de la capital, de la qual tenim, ja, un pressupost i un mo
del del llibre. El Sr. President, us parlarà amb més extensió d'aquest 
assumpte. 

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA. _ : Tal com hem esmentat en altre 
lloc, aquesta ~ecció ha org<:tnitzat el h i Ill Saló local de Fotografia. 

Ha fet construir un magnf'!ic i luxós àlbum, per tal de guardar-hi 
curosament les fotografies del seu valuós arxiu. 

També ha organitzat excursions i selectes vetllades de projeccions 
i de cinema amateur. 

Actualment composen aquesta Secció 28 socis. 

SECCIÓ D'ATLETISME. '- Són de tots prou conegudes les acti
vitats que d1:scabdella aquesta Secció. D'aquelles, soüressurten les 
participacions a diversos festivals i campionats celebrats a l'Estadi i al 
camp del Júpiter, de Barcelona, així com en altres de Sabadell i de la 
nostra ciutat. 

Darrerament, la Federació seleccionà varis dels nostres atletes per 
als Campionat3 d'Espanya en els quals posaren ben alt el nom del 
Centre. 

El nombre d'adherits a aquesta Secció és de 40. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU l D'ALTA MUNTANYA.- Ultra 
l'or.ganit;zació de non1brosíssimes excursions d'alta muntanya i de cam
pament, aques~a Secció ha efectuat l'Exposició de Material d'Esports 
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d'Hivern, que ja hem esmentat; el Curset d'esquís, a càrrec del senyor 
Fritz Meyer, al qual hi assistiren 24 inscrits; diverses sessions de cine
ma d'afü:ionat dedicades a la muntanya i als esports de neu; l'organit
zació, junt amb el C. E. del Vallès, de Sabadell, del Campionat d'es
quís del Vallès, el qual no arribà a celebrar-se per falta de neu; ha ad
quirit. una altra magnffica tenda, una corda de 40 metres i varis atuells 
de cuina; finalment esmentarem l'organització del XVll Campament 
Col·lectiu, el qual va instal·lar-se, durant vuit dies, a l'estany de Sant 
Maurici, i al que hi concorregueren 24 campadors. 

La nostra entitat, que fou una de les que inicià el camping munt.l· 
nyeitc a Catalunya (1922, campament al Canigó -Arxiu núm. 34) iac
tualment n'ocupa un dels primers llocs, pot estar, doncs, orgullosa 
d'aquesta activa Secció, a la qual deu tots aquests mèrits. 

El nombre actual de socis és de 62 . 

• • • 
Aquesta és, succintament ressenyada, la tasca que el nostre Centre 

ha realitzat durant aquest curs. Altres actes de menys importància 
podria recordar-vos, però no vull cansar més la vostra atenció; amb el 
que deixo apuntat, crec que n'hi ha prou per dir sincerament que l'anya
da ha estat bona. Amb tot, vosaltres sou els qui, definiti\'ament, ho 
haveu de dir. 

Ara, per acabar, sols vull pregar-vos que per tal d'anar obtenint 
l'ascens continuat del Centre, procureu donar-li tot el vostre entusias
me, segurs de què no el malversareu. Cal tenir en compte que la pui
xança de la nostra estimada entitat, no depèn d'un o varis membres de 
la Directiva, ni de tota aquesta plegada, sinó que la seva vida, està en 
raó directa amb la vida i actuació de cada associat Per això és 
del tot necessari que tothom procuri aportar llurs iniciatives i orienta
cions. a la vegada que nous associats, per tal d'aconseguir que la po
sició que assoleixi el nostre Centre sigui cada dia més enlairada i pu
gui servir d'espill a_la majoria d'entitats excursionistes de la nostra terra. 

He dit. 

A. F ABRA 1 BoPILL 

Secretari 
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Ün hivernegen el~ ocells emigrants? 

MOLTS dels ocells que fa poc sentlem cantar, sembla que hagin 
emmudit. És, senzillament, que han fugit cap a ciltres latituds, 
com si diguéssim que han acabat les vacances d'estiu. 

A la primavera els països europeus veuen arribar multituds alades que 
s'hi estableixen durant el bon temps i devoren mosquits i insectes a mi
lions. Els petits nascUts aquí, s'han fet grans i ja han après de volar. 

Però ja s'apropa la tardor, preludi de les fredors. Aleshores el po· 
ble dels ocells sent una certa inquietud i ha de marxar cap al sud, cap 
als paisos més càlids, on el sol encara els protegirà. Es el temps de 
l'emigració. 

Els ocells no marxen tots alhora. L'emigració comença molt abans 
que nosaltres ens en donem compte. Els cucuts són els primers a fer
se fonedissos, però en el mes de setembre el mo'liment vidtger és quan 
és més fort. Les famílies viatgen isoladament i molt sovint de nit. És 
per això que no els veiem passar. 

Saber on van és un enigma que els savis han trigat molt a poder 
esbrinar. Un danès, l'any 1890, va tenir la pensada de col·locar una 
petita anella metàl·lica, molt lleugera, a la pota d'un gran nombre 
d'ocells, i aquest pr.>cediment és avui molt emprat. 

Aquesta anella porta gravades diverses indicacions, particularment 
l'indret i la data en què ha estat col·locada. En diferents patsos es 
posen trampes que capturen els ocells de pas, sense fer-los cap mal . 

Una enquesta ha demostrat que unes cigonyes que a Dinamarca els 
fou posada l'anella, havien anat a passar l'hivern al peu del Kilimandja
ro, a l'Arrica Tropical, i alguna va arribar al Cap de Bona Esperança •.. 

A An~laterra solament, s'han posat, des d~ l'any 1909. més de 30.000 
anelles a ocells de 100 espècies diferents. D'aquests 30.000 cantaires 
se n'han trobat poc més d'un miler. Alguns s'havien quedat a Angla
terra, altres es trobaren a Portugal, a Espanya, a França i a l' Africa. 

La mal erenga és l'ocell que fa recorreguts més llargs: Surt dels 
voltants de la badia de Hudson. baixa per Florida, passa pel Brasil l 
hiverneja a l'Argentina. Després torna a pujar per Bolívia, el Perú, 
l'Equador, Mèxic i torna a fer el niu a les terres àrtique¡¡: més de 26 
mil quilòmetres! 
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N'hi ha que corren molt: el fa lziot, sembla que fa mes de 90 quilò
metres en 5 minuts; l'oreneta el segueix en velocit11t, puix que fa de 180 
a 200 quilòmetres per hora. Després ve per ordre el falcó. .. Els co
loms missatgers fan uns 120 quil91J1etres per hora. 

Els ocells viatgers no volt>n à prop de terra. D'ençà que l'home 
utilitza l' avió s'ha descobert que volen molt per sobre l'abast de la vi
sió humana, com si diguéssim per sobre de mil metres. S'han trobat 
còndors a més de 7.000 metres d'altura a Ja serralada dels Andes i la 
manca d'aire que faria sofrir als homes es veia que no els molestava 
gens. 

No ha pogut saber-se mai com ho fan els ocells per a orientar-se. 
Se suposa que obeeixen a causes del clima o a corrents magnètics o 
electrics... Per a orientar·se deuen tenir un sentit especial que ens és 
inconegut És inexplicable que puguin reconèixer i retrobar el camí en 
les més furioses tempe_stes i també que els joves, aquells que viatgen 
per primera vegada, arribin a llo.:. Alguna vegada es dóna, però, el 
cas, d'~lgun ocell que s'ha perdut. 

Crònica 

)UNTA GENl'!:RAL ÜRDINARIA. - El dia 23 de setembre va celebrar-se 
la reglamentària Junta General ordinària de socis, en la qual, després 
d'aprovar-se la Memòria ï l'Estat de Comptes del curs 1931-32, va pro
cedir-se a l'elecció dels socis que havien d'ocupar els càrrecs que en
guany quedaven vacants. Heus ací el resultat de l'elecció: 

· President • • · Marian M. Galí i Guix 
Vice-secretarí. • . . 
Bibliotecari • • • ; 
Vocal d'Arqueologia, Història i Art . 
V oca l d' • ARxtu ._ • • • • • • • 
Tresorer • • • . • . • . . • 

Antoni Cirera i Pons 
Joan Ballber i Pi 
Joan Duch i Agulló 
Rossend Òrané i Civil 

Jacint füdiella i Gibert 

Aquest darrer càrrec fou elegit per dimissió del senyor M. Armengol. 

Els senyors esmentats anteriorment, formen el Consell Directiu del 
Centre, ju111ame.nt amb els que hi resten de l'exercici anterior, més els 
presidenta de les Seccions: 
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Vice-president , • • • • 
Secretari . . • . . • • 
Vocal de Ciències Naturals. 
Vocal d'Excursions . • • 
Vocal (S. Fotografia). • • 
Vocal (S. d'E. de N. i A. M.) 
Vocal (S. Atletisme) . . • 

Joan Torredemer i ·Ca ne la 
Agusti f¡¡ bra i Bofill 
Dómènech Palet i Barba 
Josep Tintorer i Hnms 
Antoni Miralda i Espinal 
Ramon Pinyol i Adrià 
Miquel Boada i Carreras. 

En aquesta mateixa reunió, s'acordà modificar el botó ensenya de 
l'Entitat, conservant-hi, però, les al·legories de l'actual. Es facultà a la 
Directiva perquè pugui convocar un concurs de dibuixos entre els ar
tistes associats, alhora que nomenar el Jurat qualificador que tindrà de 
determinar el model més escaient. 

Socis INGRESSATS DuRANT L'ExsRCTCI 1931-32. - Ang'!I Ricart i Vi
ves, Juli Pa uis, Salvador Cardellat:h i P1anes. laume Puig i Briera, Ra
mon Solà, Antoni Vdlero i Aguilar, Francesc Julià i Pa à, Josep Raino
neda i Casals. Joan Escuder i Gibert, Francesc Aureli i Petit, Casimir 
Solà, Francesc Font, Alfons Arnau, Jvaquim Caba i Puig, Hulda Zysset, 
Anton i Aure11, Joan Bosch i Barata, Emili Armengol i Gall, Isidre Que
ralt, Tomàs Viver i Aymerich Joan Vilà i Codina, Joan Segués i Dona
deu, Xavier Arola, Antoni Ubach, Josep Ivars, Josep Girona i Boada, 
Josep Creus, Domènec Segués i Donadeu, Josep Datzira, Antoni Oliver 
i Munté, Marian Miró i Gibert, Josep Capella i Carreres, Josep Comes 
i Cases, Daniel Pujador i Mates. Tomàs Valldt'peres Villuví, Franceo;c 
Roig i Forrellat, Pere Anglada i Domïngó, Ramon Alay i Sanjo.i n, Ra
mon Querol i Cortada, Evarist Fornag~erà i Gordí, Salvador Purull i 
Alavedra, Jacinte Boada i Carreres, Baltasar Plans i Duran, Miqu~l 
Cots i Torrella, Josep Cuartero i .Cahré, Miquel Fargasl Vall, Francesc 
Vacarisas i font i µamon Pu.ig i Pla.nes. 

SEcc1ó DE FOTOGRAFIA. - La Junta Directiva d'aquesta Seccid, per 
al Curs 1932-33, va quedar constituïda co111 segueix: President; Antoni 

' Miralda; S"t:cretari,Josep Llenes; Tresorér, Ramon Pinyol; Arxiver, Jau
me Griera; Vocal primer, Miquel As tals; Vocal segon, Joan Torredemer. 

SECCIÓ o'ATLETISME. - Heus ací la nova Junta d'aquesta Secció, 
per aquest Exercici: President, Miquel Boada; Secretari, Antoni Quin
tana; . Tresº1er, Frant:esc M.ut:et; Voi.:als: jacint Boada, Isidre Mestre, 
Pare Múrcia i Miquel Cots: ·- .. ·· ·· · 

• 
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S!CCIÓ o'EsPORTS DE NEU 1 o' ALTA MuNTANYA. - Amb un èxit força 
falaguer va celebrar-se, organitzat per aquesta Secció, el XVll Campa
ment col·lectiu, el qual va instal·lar-se, del 14 al 21 d'agost, a l'estany 
de Sant Mauri ci. Fou constituft amb 13 tendes en les quals hi pernoc
taren els 2~ campadors inscrits. s·ascendi als Encantats, Gran Pe
guera, Tuc de Colomés, Ratera, Subenulls, etc • 

. -El dia 16 de setembre va procedir-se a l'elecció dels càrrecs de 
Junta vacants, quedant formada com segueix: President, Ramon Pinyol; 
Secretari, Ignasi Escuder; Tresorer, Manuel Aureli; Vocals: Pere Puig, 
Josep Tintorer i Bartomeu Patchamé. 

ExcuRSIONS FBTEs. - Durant els mesos de juliol i agost s'han efec

tuat 23 excursions amb un total de 169 associats. Els llocs més impor
tants dels visitats són els segOents: 

Mes de juliol: Monlarto d'Aran, Biciberri nord, Colom és, Réltera i 
St. Maurici; Vilanova i Geltrú; St. Llorenç; Coll de Grua i St. Feliu. 

Agost: San t Feliu; Montserrat; Sant Llorenç; Sant Maurici, Encan
tats, Gran Peguera, Subenulls, Tuc i Cercle de Colomés i Ratera; Ca
vall Bernat de Montserrat; Saragossa, Piedrafita, Pic d' Infern, Grande 
Fathe, Marcadau, V1gnemale i Cauterets; Grande Fathe i Vignemale; 
Serra de Cadi; S'Agaró; Mont-Perdut, Gavarnie, Vignemale, Balaïtous 
i Forqueta de Piedrafita. 

FULLA D' EXCURSIONS OFICIALS 

OCTUBRE, DIA 2 
Al Turó Montcau 

Vocal: A. Olívé 

DIA H~ 
A l'Ub•ch, Torrot• l "ont del Truncó 

Vocal: S. Purull 

NOVEMBRE, DIA 13 

Excursió a la Cadireta del Daví, baixant per ta e•nel 
Vocal: J. Navarro -·--·-· 

• 



«La Eléc1rica Tarrasense> ~ Nou, 17 = És la casa qn& V6Il més_ barato =cíl 
11 Tens· companys? 

•• Tens amics? 

li 
li 
J[ 

( PROPOSA'LS PER ASSOCIAR-LOS A LA NOSTRA ENTITAT lf 
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Esports d'hivern 

Campim¡? 
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Conferències i Cursets 

Exposicions 
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RAVAL de FERMÍ GALA~ 7 
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CENTRE ESPECIALITZAT EN 
L'ENSENYAMENT PRACTIC DE 

Ortografia 
Teneduría de Llibres 

Català, etc. 

IDIOMES 
Anglès, Alemany i francès 

MATRICULEU-VOS tots els dies, 
de I 1 a l del matí i de 5a 8 tarda . 

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

CALDERERIA 

Josep Olivé 
Bartomeu Amat, 93 - 95 

i Transversal, 242-244-24-ó 
Telèfon, %399 . TERRASSA 

•11111111111111111111111111111111111.11111111111m1111111111111111111u 

Sol·liciteu pressupostos sense com
promís, per projectes, montures de 
Tintoreria i Calefacció, Bombes de 
totes classes i quants treballs siguin 

relacionats a ia Caldereria 
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V~a. ~e G. Uar~ués 
BISUTERIA j OPTICA 
Extens assortit en Rellot-
geria de totes classes. 

<\rranjaments garantits 
per Joi es i Rellotges 

Font-vella, 18 TERRASSA 

·················~··························· 
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ASSEGURANCES 

CAPELLA 

VIDA 
INCENDIS. 
ACCIDENTS 
MARITIMS 
ROBATORIS 
e te., etc. 

St. Leopold, 98 

Telèfon, i439 

.............................. ............... 
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REIXATS de FIL-PER RO 
DE TOTES CLASSES 
I MJOES 

Tinguí present que s'ha obert la 
ESPARDENYERIA 

"'Sport ~ 
Especialitat amb espardenyes per 
a caçadors i tota classe d'esports. 

Preus econòmics 

C~OECEHll l AHTIC~ES ~lETfüLICS -¡ 
VISITIN LA NOVA CASA 

Frederic Setó 
PER ENREIXATS. GALLINERS 

TANCATS I SOMMIERS 

Topete, 63 Terrassa 

Fàbrica de Teules mecàniques 

ie~ués, Ilona~eu i ~.a 
Terres cuites per façanes i 
jardins - Articles sanitaris 

Raval, 15 -.- TERRASSA Despatx: Fontvella, 1 - Telèf. 2111 

Casa Martorell 
Perfumeria nacional i estrangera 
Plateria 
Bísutería 
Paraigües 
Ombrel·les 
Objectes propis per a regal 

Font-vella, 59 TERRA.S SA 

CASA 

Consocis: 

EFECTUEU LES VOSTRES 
COMPRES EN LES CASES 

ANUNCIADES EN EL l 
PRESENT «ARXIV.,, 

CUNI 
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;RUTLLA, 52 : T E R R A S S A : TELEFON 1717 li · 
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-:11 8 sempre amb R O L L-FIL M 

·"Superchrom Gevaert'' 

Sensíbílífat elevadíssíma/ 

Oriocromatísme perfecte! 

Gra finíssim! 

Gran latitud d'exposició! 
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Proví un rotllo í no en g113farà 

d'a/fre per la seva càmara. 

311111111111111111111111 

Demaneuprospecte núm. 18 als 

revresenilmis per ESPANYA: 

ln~nstria Foto~ràfica-Nacional, S. A. - Mallorca, 48D·BIHCELDNA 1 L ______ ._.I 
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