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Se~ona època 

SETEMBRE - ÜCTUBRB 1933 

NÚM. 85 

ACCIDENTS DE MUNTANYA 
Darrerament un greu accident, sofert en el curs d'una interessant es

calada, ' ha endolat altra vegada una de les millors muntanyes nostres. 
Malgrat la nostra fracassada excursió, per culpa de la boira i la 

pluja, que ens havien sorprès prop del cim, devallàrem optimistes vers 
el fons de la vall a cercar-hi el repòs i la reposició de forces. Però 
abans d'arribar-hi ens era reservat quelcom furiosame nt emotiu i que 
havia de deixar un solc profund dins de nosaltres: S'havia consumat 
l'accident i el seu funest epíleg el copsàrem enquadrat encara en el ma
teix marc de la tragèdia. 

En el curs del nostre comentari no ens aturarem ni ens referirem 
concretament a l'accident irreparable. Ni és aquí ~l lloc de fer-ho i 
res guanyaríem tots plegats fent-ne l'exposició i les consideracions que 
ens pugui haver suggerit. Unicament desitgem, to t aprofitant l'ambient 
emotiu que plana en els nostres medis excursioni stes i la nostra pròpia 
impressió, llançar un crit d'atenció a totes les colles d'a mics que con
reuen l'escalada i l'excursionisme d' alta muntanya per a que parem es
ment als creixents accidents més o menys greus que dissortadament 
d'un quant temps ençà es vénen succeint. Es clar que si fullegem els 
portantveus dels clubs alpins forasters ens adonarem to t seguit de la 
sèrie ininterrompuda d'accidents de muntanya i això per alguns dels de 
casa els podrà semblar un e dispensis> dels nostres, però cal que situem 
les coses en el seu pun~ just abans de deixar-nos emportar per un fata
lisme fora de lloc. 

La fesomia de les muntanyes alpines diíereix extraoràinàriament de 
les nostres. Els canvis metereelògics sobtats i particularment les os-



174 ARx111 DBL CsNTR.B Bxc1.111.1110N111rA DB TBRRASllA 

cil·lacions de la temperatura, .al Pireneu i a l'estiu, difícilment podran 
éi.ser causa de greus accidents, mentre que als Alps les tempe;atures i 
les fredorades són l'enemic més obstinat i per altra part inevitable. P~
dríem seguir enumerant una llarga sèrie de <predisposicions> dels mas
sius alpins que justifiquen en part els nombrosos accidents, com per 
exemple: El gel, transparent i nu, gairebé desconegut a l'estiu a casa 
nostra; les distàncies, proporcions, concurrència (apta i no apta); el re
finament, que si bé l'assoleix un migrat grup selecte sovint n'és vic.tima 
el mateix; els novells temeraris que sense guia s'arrisquen a !'aventura 
d'itineraris difícils o desconeguts, etc. Però ens caldria solament trans
criure una fras<i que rec0rdem haver llegit: •Al Pireneu no existeix la 
dificultat, cal crear-la>. 

Veus-aquí el pum fonametal de la nostra falla. Cerquc!m la dificul
tat a les nostres muntanyes i sovint la hi trobem més crua i despullada _ 
que la que mena als cims dels Alps amb reputació de difícils. l ens 
sobta; ens sobta perquè ni l'ambient encomana aquella obsessió del 
perill que caldria retenir sempre, ni posseïm, la majoria, aqueila tècnica 
especialíssima dels professionals alpins. Ens enfilem i després restem 
sorpresos de nosaltres mateixos per la relativa facilitat amb.què n'hau
rem sortit; això ens dóna una va~itat molt particular i ens falseja l 1 

senzilla veritat. 
Als monoli ts de Sant Llorenç del Munt i Montserrat podrem haver 

realitzat entrenaments progressius i escalades difícils i encara molts ni 
de fer-ho bé es preocupen, però tin~uem ben present que això sol no 
ens donarà pas el cbrevet> d'aptitud per a realitzar a la primera empen
ta les més difícils escalades. Aquest cbrevet> o patent imagi nari cal 
guanyar-lo poc a poc al costat de gent més apta i cal també no negli
gir jamai l'ocasió d'ampliar coneixements. 

Si ens des;mllem de tots els prejudicis, creats sovint a l'entorn d'una 
malentesa humiliació, dit en més pocs mets: si no volem aparentar és
ser més del que en realitat som, amb facilitat podrem evitar el 99 per 
100 de possibles contingències tot deixant un migrat marge forçós a la 
fatalitat en forma de caigudes naturals de pedres, tempestes, etc., per 
altra part impossibles d'evitar. 

No ens cal dorics ara fer una exposició de tècnica alpina; com hem 
dit abans, els nostres mots són una senzilla crida a la bona voluntat de 
tots. Els nuclis i entitats excursionistes han de repetir contínuament el 
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nostre clam com a princi¡:>i bàsic del bon èxit de qualsevol empresa: 
Aprendre!· Aprendre( Aprendre! I al costat del clam, el mitjà d'acon
seguir-ho: Ensenyar i ensenyar bé. Remarquem tot seguit que cal 
desplegar no pas més enllà de les poss!bititats estrictes de cada u. Si 
ens entestem a fer més, encarn que de moment en sortim sencers, tin
guem ben present que ha planat damunt nostre un coeficient elevadís
sim de perill. 

Cuidem de propagar per tots ets mitjans ets coneixements elemen
tals de la tècnica alpina i cuidem també de repetir a cada amic, fins a 
l'obsessió, la condició indispensable d'estar sempre preparat contra 
l'eventual perill. I per fer punt final direm, que quan ens liiguem a una 
corda juntament amb altres companys, cosa que farem al moment de 
cGmençar quelcom seriós, procurarem sempre que hi hagi algú prou 
capacitat i amb suficiència tècnica per la difícil missió de capdavanter, 
i si aquest algú és absent d'entre nosaltres, ens Eleslligarem i farem molt 
ben fet d'emprendre el camí de retorn tot esperant una altra ocasió. 

x. 
Setembre de 1933. 

MIG DISSABTE 
Una sirena fabril de ronc poderós esqueixa l'aire del mig dia. Quan 

calla sembla que el silenci resti netejat, més pur. Hom, però, l'endevi
na precari, puix la sirena s'ha avançat un minut a les campanades que 
acaben per caure del campanar espaiades, gansoneres. Alhora i a 
l'unísson, talment coets sonors, s· alcen els bruels de dues altres sirenes; 
l'una greu i un punt asmàtica, l'altra estrident com un xiulet d'un tren 
antic, i estalonant-les encara sorgeix fins et so fosc i curt d'una altra. 
Un cop totes han callat solament resta flotailt el crit infantil, inacaba
ble com de trompeta de fira, d'una sirena llunyana que ja sonava confo
sa entre mig de les altres. Després es percep el dringar cristal·lí de la 
campana del convent i els ressons venerables de les campanes de Sant 
Pere sempre reraçagades. 

I el nou silenci, ansiós, neguitós, no sé ben bé per què, trencat ara i 
adés per la botzina d'un auto, pel grinyol d'una corriola, per l'esquer
dada cobla ara~onesa que surt d'una cuina i darrerament per l'absurda 
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gramola d'una taberna, comencen a sortir els obrers, per les boques 
obertes dels portals de les fàbriques. No surten amb la pressa dels al
tres dies; van calmosos i amb una imprecisa sensació de deslliurament; 
porten •a joia inevitable de l'acabament de la jornada amb una nit de 
dissabte i tot un diumenge al davant. Teixidors, assortimentistes, apa
relladors ... 

-Demà -diu un vell gras- plantaré dues ~runeres al meu hort. 
-Aniràs demà a veure jugar l' <Atlètic:.? -pregunta un jovenet es-

cabellat al seu company a lt com l'Uzcudum. 
- ... Perquè això dels sindicats!... -teoritza un de garrell mastegant 

una pipa, 
Les .obreres surten alegres, xiroies, avalotades, amb pòlvors i una 

mica de carmí a la cara. Plaguegen i es tusten l'una a l'altra amb una 
mà sola, puix l'alíra és closa arrapant la setmanada, (aquests vestits 
actuals sense butxaques!) 

-Corn vaig plorar amb ·Del mismo barro•! 
-Ai, jo també... Demà fan <La mujer X>. 
-No val res. 
-I ara! Tothom diu qu@ és tan bonica. 
-Reeeesl ... un rènec. 
-Mira la Laieta que va tivadal 
-Deu haver de trobar el Milio. Fa sort aquesta amb el Milio. És 

guenyo però té pasta. 
La mecanògrafa és la darrera de s&rtir. Més pòlvors i més carmí. 

Nasset arremangat i una boca fina com dibuixada amb una fulla d'afai
tar. Un xicot petit i ros d'ulls blaus i plàcids se li posa al costat. &s 
el primer dia que ho fa. Fins avui la mirava i la seguia de lluny sospi
rant. Cohibit, tímid, lamentable, segueix mut al costat de la noia. El 
discurs planejat durant hores i hores se li ha entortolligat i nusat als 
dintres i ara no surt. No, de cap manera no vol sortir, el lladre! I tan 
ben conjuminat que eral Ella l'espia de cua d'ull i s'esforça en resistir 
les tremendes ganes de riure. Ella ha descobert de dies el neguit 
d'aquell xicot. Aquell xicot li plau, peró ... veiam, que parli... Tanma
teix ell continua callat i ella sent cada vegada més tivants els filets del 
riure que li estiren els costats de la boca... Esclatarà, no podrà pas 
evitar-ho... Però heus ací que és ell que esclata de sobte amb una es
peteguera burlesca, atribulaaa: 
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-Jo l'estimo!... Jo l'estimo a vostè .... l'estimo!... Si... l'estimo ... 
Ella, mirant hipòcritament a terra, guiada per la refinada i atàvica 

parsimònia femenina, respon ombrívola: 
-Jo no el conec a vostè ... no, no el conec ... de res ... -i pressentint 

que la dutxa serà massa freda per l'atribulat galan, lubrica els darrers 
mots amb un somriure melós i un esguard ple de dolces prometences, 
però, ai! ell no veu res, no sent res. Cap.jup, destarotat, ha devingui 
un cuquet miserable perdut dintre la seva incommensurable timidesa, 
i desesperat, l'ànima a trossos, bruscament fuig sense dir un mot, fuig 
sobre la terra que trontolla ... fuig. 

La noia, sorpresa, el mira com s'allunya, però reacciona aviat, es
guarda el sol que reintella àamunt totes les coses, i continua el seu ca
mí amb el cor xop de tanta felicitat, que se li escapa per la boca en 
petites rialles irrefrenables. Ai l'amor! 

joAN DucH 

' MEMORIA 
DEL XXIII CURS, 1932-33 

BENVOLGUTS consocis: 
Amb l'acabament d'un altre curs, és arribada l'hora d'efectuar, no

vament, el balanç de la tasca i actuacions de la nostra volguda 
entitat, les quals ens demostraran, palesament, si amb el nostre treball hem 
aconseguit augmentar la prosperitat del Centre. Per la nostra part no hi 
hem escatimat esforços ni energies i, així com el que conreua la terra es
merça en ella temps i suades, amb el desig que li sigui pròdiga, nosaltres 
hem posat al servei del Centre tota la nostra volüntat i tot el nostre entusias
me per tal que, arribats al final de l'anyada, poguéssim gaudir, també, d'una 
abundosa collita. 

Amb torça gust, doncs, he efectuat el repas de la tasca portada a terme 
durant l'exercici que fineix avui; primerament, perquè així complimento un 
deure inherent al càrrec que vareu confiar-me i, segonament, perquè donant
vos el r~$Um de la nostra actuaciò, podreu veure, clarament, el progrés 
constant del nostrt Centre, el qual progrés desitgem que us esperoni a treba
llar amb més energia i fermesa, en pro dels nobles ideals que inspiren la 
noatra actuació. 



178 ARXIU DBL CENTRB Ex·CURSIONISTA DB ÍBRRASSll. 

Malgrat els pocs mitjans econòmics de què disposem, l'entusiasme i la 
bona voluntat de tots vosaltres ha estat suficient perquè el Centre hagi anat 
descabdellant i engrandint les seves activitats, com ho podreu constatar pel 
resum que tot seguit tindré l'honor de llegir-vos. 

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

Numeraris 291 

Honoraris 5 

Durant el present curs han ingressat 5 3 companys nous. Descomptant 
les baixes cursades, podem remarcar l'augment, encara que petit, de l 2 socis, 
aconseguit durant aquest exercici. 

BUTLLETÍ.-EI nostre portantveu ARXIU, ha aparegut normalment del 
número 79, setembre--octubre de 1932, al número 84, juliol-agost de 1933, 
en tots els quals números s'hi han pubiicat importants articles, alguns dels 
quals originals de destacades perso111litats del nostre món intel·lectual, cien
tífic' i arqueològic. Entre aquests sis números hi han estat inserirs uns 
vint-i-sis gravats força interessants. 

-ARXIU és tramès a una seixantena d'entitats excursionistes culturals, 
amb les quals verifiquem l'intercanvi. 

-Per tal que el nostre Butlleti figurés a l'Arxiu Municipal de la nostra 
ciutat, ens fou sol·licitat per la bibliotecària d'aquella institució. 

BIBLIOTECA.-Durant aquest curs, la nostra biblioteca ha estat aug
mentada amb notables volums i mapes, adquirits amb els fons de l'entitat. 
D'altres han estat cedits per cultes socis, als que, en aquesta oportuni tat, els 
palesem, de nou, el nostre agraïment. 

-Els titols dels volums, fascicles i mapes ingressats enguany, s'han pu
blicat a ARXIU a l'apartat corresponent a la Biblioteca; repetir aci aquells 
titulars creiem, doncs, que no és necessari, alhora que aixi acoust:guirem 
abreujar aquest historial. El nombre és el següent: Volums, 25; Fascicles, 
2 r; Mapes, 2. Actualment figuren a l.a Biblioteca 788 volums. 

-La Biblioteca circulant acusa el següent moviment: Guies i llibres de 
muntanya, 59; Novel·les, 23; Llibres de viatges, 15; Poesies, 4; Hi,.türia, 2; 
Revistes, 1. El total, dont:s, dels volums prestats, és de 104. 
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MUSEU. -Han ingressat a la vitrina corresponent nombroses col"leccions 
d'interessants fòssils, trobats a Talamanca, Montjuïc, F\gols, Moià, Sant Sa
durní de N-oia, Marganell i Sant Sebastià de Montmajor, cedits pels consocis 
senyors Pere Père, Joan Borràs i Datzira Vidal. 

-També foren cedi ts, pels companys senyors Vicenç Carceller i Joan 
Borràs, respectivament , varis exempiars de diversos minerals procedents de 
Santander, Asturies i Vizcaya i uns magn\fics cristalls de quarç, trobats a 
Fígols. 

- Així mateix el consoci senyor Jaume Griera feu donació de dues dents 
llises, en forma de llança, pertanyents al gènere «Lamna» , trobadas a Bebier 
(França) . 

CONFERENCIES I SESSIONS.-Nombrosíssimes i força interessants 
han estat les conferències i sessions donades aquest curs en el nostre Centre. 
En la memòria de tots està, encara, ben palès, l'èxit esclatant que obtingue
ren cadascun dels actes celebrats, d'acord amb el programa que a principis de 
curs us oferírem. 

-La sessió inaugural d'aquest XXIII curs, que tinguè lloc el dia 9 de 
desembre, amb assistència d'una representació de l'Excm . Ajuntament, cons
tituí una vetllada per tots conceptes remarcable, puix que la nostra sala d'ac
tes presentà l'aspecte de les grans solemnitats. Ultra el parlament d'obertura 
de curs que pronuncià el nostre 9igne president senyor Marian Galí, l'il·lus
trat pedagog, senyor Alexandre Galí, secretari del Consell de Cultura de la 
Generalitat, dissertà sobre el tema de palpitant actualitat El problema cultural, 
en les poblacions secundàries de Catalunya la qual conferència desvetllà un inte
rès poques vegades igualat. 

- A contiuuació de la sessió inaugural, tingue lloc la vetllada dedicada al 
no:;tre X VII Campament social que l'estiu anterior va celebrar-se, durant 
vuit dies , a l'estany de Sant Maurici. La ressenya anà a càrrec del bibliote
cari J e là nostra entitat, senyor Joan Ballber i de la il·lustració eR tingué cura 
el qui té l'honor de parlar-vos, amb la projecció del film amateur, original, 
Un campammt a Sant Maurici, la qual peJ·Jicula fou sonoritzada amb música 

en discos. 

-El ferm alpinista, en Josep M.• Guilera, president de la Secció d'fü
ports de Muntanya del C. E. de C .. ocupà la tribuna del Centre per tal de 
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contu-nos L'ascenció a l'Aneto per tres costats, la qual conferencia fou il·lus
trada amb projeccions. 

-El senyor Arístides Vallés, culte advocat i entusiasta excursionista, 
ens féu conéixcr, en una interessant narració, Una travessia del S~hara i cace
res al Níger, projectant nombrosos diapositius i una bella pel·lícula cinemato
gràfica. 

- El volgut company, N'Ignasi Escuder, secretari de la nostra Secció 
d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya, va dissertar sobre Tecnica hivernenca d'al
ta muntanya. Projectà interessants diapositius i una serie de dibuixos apro
piats. 

-El senyor Joan Donadeu, distingit consoci, va oferir-nos una interes
sa11t sessió de cinema, projectant el magnífic film L'enfer blanc de Piz Pa!ü 
(Presoners a la muntanya). 

-N'Ignasi Domenec, autor de nombrosos llibres de cuina, va descabde
llar el tema gairebé inèdit, Rapsbdia de cuina de l'excursionista la qual confe
rència va il·lustrar-la preparant i condimentant alguns menús apropiats per 
anar d'excursió. . «La Propagadora del Gas» instal·là, graciosament, a la 
nostra sala d'actes, un fornell a propòsit. 

-Els senyors Lluís Estassem, Albert Oliveres i Ramon de Semir, vingue
ren a desenvolupar una vetllada dedicada a propagar i a donar a conèixer 
l'obra i l'ideari del Comité Català de Refugis, del qual organisme n'és mem
bre dirigent la nostra entitat. Parlaren, respectivament, dels següents temes: 
La vida als refugis pirenmcs; Els refugis dels Alps i els dels 11ostres Pirenws; La 
Vall Ferrera. 

Foren projectats nombrosíssims diapositius. Al finalitzar aquesta vetllada 
s'obrí una interessant exposició del C. C. de R. de la qual parlarem més en
davant. 

-A càrrec de la Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya 
foren presentades, a la nostra ciutat, en dues sessions, els millors films pre
miats en el I Concurs Cat1là de Cinema Amateur, que la mentada Secció or
ganitzà l'any passat. 

En la Primera Sessió es projectaren les pel·lícules seguents: La Vall 
d'Aran, La dansa més bella, L'illa deserta i Fums de gloria. Les tres primeres 
del senyor Delmir de Caralt i l:i. darrera del senyor Domenec Giménez. 

En l~ Segona Sessió, foren presentats els següents films: Turisme i Ai-
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gua, del senyor Joan Salvans; Vacances, de D. Gimènez; L'aquarium de Bar
celona, Un film senzill i Montserrat, del senyor Delmir de Caralt. Totes 
aquestes pel·lícules foren acompanyades de musica escaient i apropiada. 

-L'il·lustrat doctor, en Josep A. Trabal, president de la Confederació 
E. d'Atletisme, va donar una interessant conferència sobre Higieni general de 
l'individu i de la raça en l'època actual. 

-El benvolgut consoci N'Antoni Miralda, president de la Secció de Fo· 
tografia, va delectar-nos amb la projecció d'una magnifica col·lecció de dia
positius, originals, obtinguts a la Vall d' Ara11 i al Pallars. Després d'aquestes 
projeccions es procedí al repartiment de premis del lII Concurs local d'esquís. 

-N'Antoni Parramon, culte professor naturalista, director de l'Escola 
Sant Jordi de Barcelona, va dissertar sobre el suggestiu tema L'observació de la 
natura en l'exettrsionisme, la qual conferència fou profussament il·lustrada amb 
projeccions i va ésser desglosada com segueix: El paisatge en general; Els 
agents atmosfèrics; El que ens diu i el que fa una planta; La vida animal a 
Catalunya; Cloenda. 

-El dilecte consoci senyor Pere Père va oferir-nos una interessant dis
sertació sota l'anunciat de Impressions i comentaris sobre Mallorca, la qual va 
plaure molt. Es projectaren més d'un centenar de bells diapositius. 

-Els consocis Antoni Miralda i Manuel Closa desenvoluparen una inte
ressant sessió de projeccions dedicada a la Serra de Cadí, Pedraforca, Camp
cardós i Andorra. Els mentats companys feren els corresponents comentaris 
i explicacions. 

-En Josep Rovira, entusiasta ex:cursionista barceloní, del C. E. de C., 
dissertà sobre el tema Film d'un viatge pel Centri d'Europa. Projecta més de 
cent cinquanta bellissims diapositius. 

-Finalment, l'eminent jurista, senyor Francesc Maspons i Anglasell, pre
sident honorari de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, va 
cloure el cicle de conferències i sessions d'aquest cun descabdellant l'interes
santissim tema Els ideals excursionistes. 

Cal remarcar que la premsa local i ARXIU publicaren comentaris, criti
ques i ressenyes molt més extenses d'aquestes conferències i sessions, a lea 
quals assisti un nombrós i selecte auditori que premià, amb càlids i sincers 
aplaudiments, Ja tasca meritòria dels que amb llur actuació honoraren el nos-
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tre Çentre. En aquesta oportunitat, palesem, de nou, a tots ells, el nostre 
agraïment. 

EXCURSIONS. - Durant aquest curs s'han efectuat 128 excursions, amb 
un tota i ·de I.017 concurrents. Vegeu a continuació, el següent detall de le~ 
sortides: 39 al Pireoeu (6a La Molina; II a Nuria; I al Cercle de Ciscar, Pa
dures i Mèrens; I a Tossa Plana; r al Pic Negre d'Andorra; 2 al Puigmal; I a 
la Col\ada de Tosses, Pla d' ,'\,nye)la i La Molina; l al Puigllançada; 2 al Pic 
d'Eina, Nou Creus, Nou Fonts i Tirapits; r a Portè i Coll de Puimorens; I a 
Fbnt-Ro~'eu; r a Mèn:ns, Pic d'Envalira i Campcar<lòs; I a Benasque, La Ren• 
clusa i Pic d'Aneto; (Totes amb esquis). r al Pla de Beret i Montgarri; I a 
Porté, Padròs Mort, Enbeis i Ax-les- Thermes; r a Puigcerd~; r a Jes Gr!,_nges 
de Viadós, Batchimale, Gourgs d'Enfer, Mont Royo, Luchqn i Vall d'Aran; 
I al Refogí d;Espingo, Perdiguer(), Maladeta O., Pic Rc,n~~ell, Sal~nques, 

Fúrcanada i Mulleres; r a Llosàs, XIX Campa{ne('lt soci3:1; amq div~rses as
censfons als pi'cs del massis ·de fes Maleïdfs; I al Puig-: Padrós, Pic Negre 
d'Andorra i Les Escaldes; I a Toulouse, Luchon, Pics' Hourgad~, Gourgs 
Blancs, Perdiguero, Cap Hounts i Vall de Lys; 1 a Pau, Llac d' Art;touste, 
Lourdes, Cauterets, Gavarnie, Bagneres de Bigorre, La Renclusa i Vall 
d'Ai:aµ). 

5 al Montserrat; 2 al Montseny; 7 a Sant Feliu del Recó; r a Palausolitar. 
(VpI Campament G. de C.); 2a Sant Llorenç Savall,_ Gallifa i Puig de-Sant 
Sadurní; r a Sant Quirze Safaja; I a Manresa i Sant Benet de Bages; 2 a Sant 
Vicenç de Castellet pel carni ral; I a Martorell i Gelida; r a Ja Serra. de Coll
cerola; I al Pla de la Garga (IX Campament G. de C.); r a Ripoll (Aplec 
de l'Excursionisme català); r a Olot; 8a la costa (2a Castelldefel~, r a Gar
raf; 2 a Montgat, 2 a Lloret i Santa Cristina, I a Sant Feliu, Palamós_, La' 
Fosca ï Tamariu). . 

3 8 a diversos indrets de la muntanya de Sant Llorenç, (Ascensió al Puig 
de la Cadireta del Davi i descens amb corda per la part de migdia, La Mola, 
Montcau, Si manya, Sta. Agnès, Euflavia, Castelh1sse~, Obits, etc. etc.); 14 
pels nostres encontorns (Ubac, Mura, Les Pedritxes, La Portella, Tres Creus, 
La Barata, Coll Card us, etc.). 

3 visites col ·lectives: r a l'Observatori del Montseny; r al ParlJ,~ent de 
Catalunya, Museus d'Història Natural, de Piscicultura i Mar.torell, ~e ,Barc.c
lona; 1 a la Cooperativa del Vidre de Matarò. 

Finalment, remarcarem que 16 de les anteriors excursions han estat fetes 
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a baso de campamttnt, attib un total de' f5' tendes. Els C:ampihiènts' socials 
d'enguany han estat dbs! el XVIII, a' Tres Créus, amb 8 têndes' i 16' acan:ipa
dors ¡,el XIX a Llosas, (~aleïdes) amb 16 tendes i 33 concurrents. 

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA. - Sota l'organitzaci6 de la Secció de 
Fotografia, d'acord amb el Consell Directiu, durant aquest cur~ s'han efectuàt 
dos certamens fotografies: el dedicat al Panta de la Xuriguera i el IV Sal6 
LocaLde Fotografia, els quals s'obriren, respectivament, el dia II · ¿:·abril i el 
2 de juliol, diada de la Festa Major. A l'acte d'obertura d'aquest darrer hi 
assisti l'Exm. Ajuntament en corporació. 

-Al Concurs dedicat> al P.anta hi foren trameses 71 ampliacions foto
gràfiques, representant les magnifiques perspectives ·dels beils indrets de· la 
Xuriguera. El Jurat Qualificador va èsser format pels senyors :Joaquim Vañ: 
cells, Salvador Salvatella, Joan Rusca i Antoni Cirera, aquest darrer en qua
litat de Secretari del certamen . El veredicte fou el següent: 

Primer premi (150 pessetes) al senyor Joan· Pineda 
Primera menci6 (50 pessetes) al senyor· Miquel Astals 1 

Segona. menció ( 2 5 pessetes) ahenyor Víctor Plans 

-Per al IV Saló Local de Fotografia es reberen 9 col·lecciods, arrili 'u1do
tal de 61 proves. Formaren el Jurat els senyors Francesc Pi de la Serra, Ri
card Altayó, Josep Rigol i Joan Ballber, secretari. El veredicte fou com se
gueix: No es concedí la medalla d'or. 

Medalla de vermeil al senyor Miquel Astals 
Medalla d'argent . al senyor Antoni Miralda 
Medalla de bronze al senyor Josep Ròig 
Medalla de bwnze al senyor Josep Llenes 
Madalla de bronze al senyor Josep Roig · 
Medalla de bronze al senyor Joaquim Cardús. 

Les fotografies d'aquests dos concursos varen ésser exposades en el nostre 
saló d'actes, cl qual fou visitadíssim durant els dies que romangueren obertes 
ambdues exposicions. La premsa local i algus diaris de Barcelona parlaren 
encomiasticament d'aquestes dues manifestacions d'art fo togràfic . 

EXPOSICIÓ.-Per tal de fomentar el coneixement de l'ideari i cis pro-' 
jectes del Comitè Catala de Refugis, va celebrar-se en ol nostre estatge, pa
trocinada per aquell t>rganisme i sota l'organització de la nostra Secció d'E. 
de N. i d'A. M., una internssantexposició de fotografies i mapes de la Vall' 
Ferrera, en la qual vall ba de construir-$C un refugi lliure. 
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S'exhibiren, demés, ultra els plànols i la maqueta del refugi -aquesta 
obrada pel nostre consoci senyor Escuder- uns curiosos gràfics demostratius 
de les quantitats subscrites i uns nivells estadistic;s d'entitats i particulars adhe
rits a l'obra del Comitè. Durant els dies que estigüé instal·lada aquesta ex
posició fou molt visitada pels excursionistes de la nostra ciutat i per innom
brables amants de la muntanya. 

LA NOVA ENSENYA. -Per tal de complimentar l'acord que es va pren
dre en la reunió general de l'any passat, en el sentit de renovar el botó-en
senya del Centre, la Directiva va convocar el corresponent concurs de pro
jectes, en el mes de novembre. El Consell Directiu, junt amb els artistes 
senyors Tomàs Viver i Pi de la Serra, que actuaren de Jurat Qualificador, es
colliren d'entre els nou projectes presentats, el que resultà é.sser executat pel 
nostre volgut consoci, el pulcre artista en Marian Armengol. 

Des de fa temps tenim, ja, en poder nostre, facilitades per una important 
casa especialitzada, les condicions econòmiques d'execució d'aquest nou mo
del d'ensenya. Així que en els plecs que circulen entre vosaltres hi figurin 
les signatures necessàries, és de creure que l'execució del nou distintiu s'efec
tuarà tot seguit. 

EL RADIO-BUTLLETÍ D'EXCURSIONISME.-Per haver-nos- ho con
fiat el Ràdio-Club, amb motiu de la inauguració de la seva nova emissora, 
des del dia 21 d'abril darrer la nostra entitat es ve cuidant de transmetre, ca
da divendres, per mitjà del micròfon de E. A. J. 2 5, Ràdio- Terrassa, el Rà
dio-butil et\ d'excursionisme, compost d'articles doctrinaris, descriptius i de 
ressenya, alhora que de les noves excursionistes de més actualitat. 

En aquesta ocasió no volem deixar de renovar el nostre agraïment al Rà
dio-Club, per la deferència que tingué envers el Centre. 

REOBERTURA D'UN CAMÍ.-El dia 13 de novembre quedà obert , per 
la nostra entitat, el camí que antigament unia Can Poble amb El Dalmau i 
que avui porta des de Les Castellasses a la Font de N'Era, passant per la Cova 
Roja. Ultra un rètol indicador, hom posà, en els llocs convenients, unes se
getes apropiades. 

UNA INFORMACIÓ DEDICADA AL CENTRE. - La publicà en l'edi
ció del dia 8 de desembre, el diari local c:El Dia», amb motiu d'haver cele
brat cl senyor F. B. Torres una interviu amb el nostre president senyor Gali . 
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Demés d'esmentar les nostres activitats, contenia un historial bastant complet 
del Centre. 

No cal dir com agrairem a la Direcció del diari i al senyor F. B. Torres, 
el seu ex tens reportatge. 

EN PRO DE L'HORARI D'ESTIU.-Al seu degut temps sol-licitarem al 
Govern Central i al de la Generalitat, la implantació de l'horari d'estiu, tan 
beneficiós per a l'excursionisme. També invitats per la Federació de Turisme 
de Catalunya i Balears, ens adherírem a la campanya i als actes que, en el 
mateix sentit, organitza aquella entitat. Sentim tenir de constatar la nul ·Ii
tat de les nostres demandes. 

CONDOL-El trametérem a Perpinyà amb motiu de la mort de Mon
senyor Carselade du Pont, el qual fou un digne enaltidor del nostre esperit 
i de la nostra llengua, a tota la Catalunya france~a, alhora que el reconstruc
tor del Monestir de Sant Martí del Canigó. 

GUIA DE SANT LLORENç.-Durant aquest curs s'han recopilat noves 
.dades, itineraris i fotografies que faltaven. 

Com sigui que obtinguérem unes !condicions econòmiques d'edició bas

tant acceptables, per part d'una important casa editorial, el Consell Directiu 
nomenà un Comitè Editor, integrat pels senyors Pi de la Serra, Boada i Lla

dó , Pau Gorina i Francesc Capella, perquè junt amb la Directiva procurin es
tudiar una fòrmula que permeti portar a terme la tan esperada edició de la 
Guia monogràfica de Sant Llorenç. 

El senyor President us parlarà més extensament d'aquest assumpte. 

CAMPAMENTS GENERALS DE. CATALUNYA.-Durant aquest curs, 
ultra haver assistit al VIII Campament General de Catalunya, que pel no
vembre es celebrà a Palausolitar, assistirem, també, al IX, el qual va efec
tuar-se els dies 3, 4 i 5 de juny, al Pla de la Garga. D'aquest darrer Carn· 

pament G. de C., al qual hi concorregueren 474 acampadors amb r 52 tendts, 
el nostre Centre en fou membre organitzador, junt amb l'Agrupació E. Mun
tanya, de Barcelona, per haver-nos- ho confiat el Camping Club de Catalu

nya. D'ambdues acampades, però, cuidarem, tambc, de la propaganda i or
ganització, a la nostra ciutat. 

INVITACIÓ DE LA GENERALITAT. -Pel Conseller de Just\cia i Dret 
fórem invitats oficialment a prendre part a la informació que s'obri, segons 
un decret del nostre Govern, respecte la urbanització de la Vall de Núria. 
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APLEC A RIPOLL-El dia 9 de juliol assistírem a l'Aplec que l'Excur
sionisme Cata!a celebrà a Ripoll, amb motiu de la Commemoració del Cen
tenari de la Renaixença, alhora que per tal d'homenatjar al fundador de l' Ar
xiu i Muse.u Folklòric, d'aquella comarca, senyor Tomàs Raguer. 

HOMENATGE PATRIOTIC.-Complimentant l'acord que va prendre 
el Consell Directiu, una representació del Centre anà a Barcelona a portar un 
pomell de flors al peu del monument a Rafael de Casanova, amb motiu de la 
diada patriòtica de l' II de setembre. 

DIADA DE GERMANOR.-No volem deixar de remarcar que pels mo
tius publicats darrerament a ARXIU i que per tant ja coneixeu, no fou possi
ble celebrar, enguany, la Diada de Germanor. No cal dir com lamentàrem 
que, per causes alienes al nostre voler, ens veiéssim privats de celebrar-la. 

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA.-Tal com hem esmentat més amunt, 
aquesta Secció ha organitzat el Concurs de fotografies dedicat al Pantà de la 
Xuriguera i el IV Saió local de Fotografia. 

Ha organitzat, també, diverses excursions dedicades especialment als so
cis fotògrafs, aixi com diverses vetllades de projeccions i de cinema amateur. 

En nom del Centre figura com adherida, junt amb altres entitats de Cata
lunya, a la novella revista catalana «Art de la llum». 

Actualment composen aquesta Secció 29 socis. 

SECCIÓ D'ATLETISME.-Intensa activitat ha vingut mantenint aquesta 
Secció. Ultra les proves i actuacions efectuades en el seu .:amp de Les 
Fonts, ha participat en nombrosos festivals celebrats a diverses poblacions, 
especialment a Sabadell, Manresa i a l'estadi de Barcelona; organitzà, demés, 
la conterencia a drrec del Dr. Trabal. Per haver-li-ho confiat la Federació 
Catalana d'A. , cuidà de l'organització del I Campionat d'atletisme del Vallès, 
en el qual els nostres consocis obtingueren tretze primers llocs, els quals són 
considerats com a rècords de la nostra comarca. 

Amb força goig esmentarem que els nostres consocis Cardús i Gonzàlez 
obtingueren el campionat de Catalunya de les proves 110 m. tanques i salts 
d'alçada, el primer i de salt de perxa, el segon. Degut a aquesta victòria, 
els mentals companys participaren en els Campionats d'Espanya, en els quals 
es classificaren en Campió de salts d'alçada, en Cardús i en Sots-campió de 
salts amb perxa, en Gonzàlez. Amb aquest motiu, la Directiva del Centre 
ofrenà un pergamí honorific a cadascun d'aquests consocis, els quals perga-
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mins foren pulcrement pintats per l'artista en Joan Duch, benvolgut company 
de Junta. La Directiva de la Secció organi tzà, també, un ~pat d'homenatge 

' . el qual va celebrar-se a Les Fonts. 
El nombre actual de socis és de 45. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU I D'ALTA MUNTANYA.-D'acord 
amb el Consell Directiu, aquesta Secció va organitzar vàries de les conferén
cies i sessions esmentades anteriorment, així com nombrosíssimes excursions 
d'alta muntanya i d'acampada. De les primeres cal remarcar la sessió dedi
cada al Comitè Català de Refugis i l'Exposició patrocinada per aquest organis
me i, de les segones, el XIX Campament social celebrat suara, durant vuit 
dies, a Llosàs (Maleïdes), al qual hi concorregueren 33 acampadors. 

Durant l'època hivernenca va procurar-se setmanalment, la tramesa del 
Butlletí de la neu a Catalunya i a càrrec del professor alemany senyor Fritz 
Myer, organitzà tines lliçons de pràctiques d'esquís. El dia 19 de febrer va 
celebrar-se, a la Vall de Núria, el Ill Campionat local d'esquís, al qual varen 
inscriure's )2 esquiadors. Guanyà la cursa de juniors i, per tant, cl Cam
pionat terrassenc <l'esquis, el nostre consoci senyor Emili Armengol, al qual 
va atorgar-se la magnífica copa cedida per !'Excm. Ajuntament. Els gua
nyadors de les curses de neòfits i de debutants, foren en Seuen Prat i en Do
mènec Segués, respectivament, també del Centre. Posteriorment va cele
brar-se la vetllada de repartiment de premis, els quals consistiren en 14 mag
nífics i valuosos trofeus. 

Finalment, remarcarem que, durant aquest curs, han estat adquirits nom
brosos atuells i material de cuina, especial per a les acampades col·lectives. 

El nombre d'ahherits a aquesta Secció és d-e 80. 

* * * 
Aquest és el resum de l'obra que durant aquest exercici hem vingut rea

litzant. Tinc el pressentiment que algunes altres actuacions de menys impor
tància queden sense esmentar, els quals fets haureu pogut conèixer no tan · 
sols pel nostre butlletí sinó que, també, per mitjà de la premsa de la capital i 
de la nostra ciutat; aquesta darrera ens ha acollit, sempre, amb una cordial i 
afectuosa deferència, que en aquest moment no vull deixar d'esmentar i 
d'agrair. 

Amb la inquietud de si trnbareu prou profitosa la nostra actuació, plau
me fer constar, -altre cop, que tant el Consell Directiu, eom les Juntes de les 
respectives Seccions, hem vingut treballant per tal d'aconseguir-ho en el 



possible. Crec que, tot apropant-nos al nostre XXV aniversari, podem albi
rar amb confiança l'esdevenidor del Centre. Encara que en certs moments 
algunes boires hagin pogut tapar o simplement sombrejar la blavor immacu· 
lada del nostre cel, la nostra entitat ha trobat sempre -i confiem que les se
guirà trobant- les ocasions bones i propícies per efectuar noves ascensions, 
per tal de continuar mantenint-se en el lloc preeminent que, entre les entitats 
excursionistes de la nostra terra, ocupa. 

No vull acabar, sense pregar-vos que no escatimeu ni planyeu cap esforç 
a la nostra obra col·lectiva, puix que, tal com vaig dir-vos l'any passat, la 
puixança de la nostra entitat no depèn d'un o de varis membres de la Direc
tiva, ni de tota aquesta plegada, sinó que la vida ~el Centre serà el que sigui 
la vida i l'actuació de cada associat. 

He dit. 
A. FABRA I BOFILL 

Secreuri 

Crònica 
La Junta General Ordinària. - El dia 29 de setembre va celebrar-se la 

Junta General Reglamentària, en l.a qual, després d'aprovar-se la Memòria i 
l'Estat de Comptes del curs 1932-33, va procedir-se a la elecció dels socis 
que havien d'ocupar els càrrecs que enguany quedaven vacants. Heus ací el 
resultat de l'elecció: 

Vice-president 
Tresorer . 
Secretari . 
Vocal de Ciències Naturals 

Pere Père i Parera. 
Eduard Noguera i de la Oliva. 
Agustí Fabra i Bofill. 
Domènec Palet i Barba. 

Vocal d'Excursions. Josep Capella i Carreres. 
Foren reelegits, per tant, el Secretari i el Vocal de Ciències Naturals. 

Aquests srnyors esmentats anteriorment, formen el Consell Directiu del Cen
tre, juntament amb els que hi resten de l'exercici anterior, més els presidents 
de les Seccions: 

President. 
Vice-secretari 
Bibliotecari . 
Vocal d'Arqueologi;o, Història i Art 
V oc al d' ARXIU • 

Marian M. Galí i Guix. 
Antoni Cirera i Ponts. 
Joan Ballber i Pi. 
Joan Duch i Agulló. 
Rossend Graner i Civil. 
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Vocal (Secció de Fotografia). 
Vocal (Secció d'E. de N. i d'A. M.) 
Vocal (Secció d'AÚetisme) . 

Antoni Miralda i Espinal. 
Bartomeu Petxamè i Bosc. 
Miquel Boada i Carreras. 

189 

Socis ingressats durant el Curs 19:32-33. - Josep Oliva i Claret, Jo
sep Torres i Marba, Maties Ferran, Angel Aguilaniedo i Larroy, Feliu Navar· 
ro i Plaça, Josep Marcet i Vidal, Ignasi Orriols, Claudi Canyameres, Isidor 
Garcia i Ferrer, Josep Navarro i Cusco, Josep Grau i Bonveí, Joaquim Ballber 
i Navarro, Miquel Cirera i Miralda, Marius Castella i Cases, Joaquim Vila
doms i Soler, Agustí Vallès i Prat, Joan Ramoneda i Vallhonrat, Josep Ca
dafalc i Gabriel, Antoni Costa i Alsina, Samuel Fraga i Pauls, Josep Olive
res i Mestres, Miquel Marimon i Costa, Josep Badiella i Barba, Lluís Torrella 
i Viver, Carles Dalmau i Gorina, Amadeu Joaquim i Queralt, Josep M.ª Far
gues i Martí, Sebastià Boncompte i Cots, Joaquim Cardús i Arc, Francesc 
Jover i Rumens, Marius Carreres i Mollà, Joan Galí i Guix, Pere Verderí i 
Llac, Joan Boix i Aliart, Jaume Figueres i Savins, Josep M! Nogués i $u
nyol, Enric Martínez i Monpel, Artur Duran i Giró, Joaquim Enreig i Cas
tella, Josep Plana i Rius, Valentí Marimon i Esteve, Ramon Moliner i Lahoz, 
Jòsep Muixi i Capella, Salvador Llimona i Solà, Francesc Solà i Arfeliz, Jo
sep Figueres i Comes, Jaume Pànés i Camacho, Gaspar Vacarisses i Font, 
Salvador Bautista i Cruelles, Joan Pruoés i Torredemer, Angel Torredemer i 
Ridameia, Cassi!Dir Sola i Enric, Miquel Ezequiel i Barceló. 

Excursions fetes. - Durant els mesos d'agost i setembre s'han efectuat 
22 excursions amb un total de 182 socis concurrents. D'aquelles, 5 foren 
amb acampada, amb un total de 22 tendes. 

Els llocs preferentment visitats són els següents: 3 excursions a Sant Feliu 
d~l Recó; Llor.et i Santa Cristina; Coma d'en Vila; 2 excursions a can Feu i 
Sant Feliu; Montgat; 4 sortides a diversos indrets de Sant Llorenç; Garraf; 
Barbastro, Granges de Viadós, Pic de Bachimale, Caillouas, Espingo, Gourgs 
Blancs, Luchon, Vall d'Aran, Mo11tgarri, Mont-Royo, Tabescan, Llavors\. i 
Ueida; Luchon, Refugi d'Espingo, Perdiguero, Hospital de Benasque, La 
Renclusa, Maladeta O., Llosàs, Pic Rousell, Salenques, Furcanada, Mulleres 
i Vall de Ribagorça; Llosàs, Vallibierna, Pic de les Tempestes, Rousell, Ane
to per la bretxa de Llosàs, Corones i Pic del Mig; Puigcerdà, Estany de Mal
niu, Puig Padrós, Portella Blanca, Pic Negre d'Andorra, Estanys Forcats i 
Les Escaldes; Toulouse1 Luchon1 Pics d'Hourgade, Caillouas, Pic dels Gourgs 
Blancs, Perdiguero, Cap Houats, Pic RoJ.!ge, Vall de L_ys i L~chon; Saljlt F.e-
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liu de Guíxols, Palamós, La Fosca i Tamariu; Saragossa, Pau, Eaux.-Bonnes, 
Llac d' Aretouste, Lourdes, Cauterets, Gavarnie, Bagnéres de Bigorre, Lu

chon, Port de Benasque, La Renclusa, Port de la Picada i Vall d'Aran; Nú_ 
ria; Olot. 

Per tal de facilitar la confecció d'aquesta estadística d'excursions que rea
litza el Centre, tots els senyors socis són atentament pregats de posar a co

neixement del Vocal d'Excursions, els itineraris de les excursions que hagin 
efectuat, la data, el nombre de companys i el de tendes, cas c!'haver efectua 
camping. 

El Consell Directiu agrairà que cada g rup de socis que realitzi una excur
sió procuri que un d'aquests tingui cura de comunicar aquelles dades al Vo

cal encarregat. 

Subscripció oberta. • Ha estat oberta una subscripció a favor <le la fa
m\lia de l'infortunat excursionista Antoni Ciurana, soci dd Club Muntanyenc 
Barcelonè•, el qual morí d'accident tot escalant la paret N. \fel Pedraforca, el 

passat mes de setembre. 
Confiem que tots els socis procuraran aportar el seia ajut a aquesta subs_ 

cripció, tan justament iniciada pel Club Muntanyenc;;_ Barcelonès. Poden 
efectuar-se els donatius per mitja de qualsevol membre del Consell Directiu. 

Biblioteca .• Ultra els butlletins i revistes que periòdicament es reben al 
Centre, han ingressat a la nostra biblioteca els següents llibres: 

«Album Meravella», Volum V. 
«Art de la llum», revista fotogràfica catalana que ha començat a publicar· 

se actualment. 
« Carte du Touriste de la Suisse», cedit pel consoci Josep Tintorer. 
«Memorias de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona», Volum 

XXIII, fascicles del 7 a l' II. 

«Tradicions i llegendes de Cendreu», fascicle dedicat pel seu autor,. en 

Joan Montllor. 
A tots els generosos donadors, moltes gràcies. 

Museu .• El senyor Vicenç Carceller, benvolgut consoci, ha lliurat per 
al nostre Museu, els diversos exemplars de minerals seg üents: Blenda acara

mel·lada, Espat fluor i Espat d'Islàndia, de les Mines de Carranza; Magnesita, 
de Reïnosa i Blenda, de T orrclavega. 
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Accident. - El dia ro de setembre va sofrir un accident d'automòbil a la 
carretera de La Barata, el nostre volgut President senyor Marian M. Gali, el 
qual anava acompanyat de la seva senyora i del seu germà Joan, que re
sultà ilès . En canvi el senyor Galí i la seva senyora esposa varen ocasionar
se ferides i contusions de consideració, de les quals es troben, ja, actualment, 

gairebé restablerts. 
Ben sincerament desitgem un total guariment al senyor Gali i esposa. 

Secci6 Je F otograÍia Heus ací la nova Junta d'aquesta Secció per al 
present exerc1c1: President, Antoni Miralda; 

Tresorer, Manuel Closa; Secretari, Josep Llenes; Arxiver, Víctor Plans; 

Vocals, Antoni Astals i Joaquim Cardús. 

Secc;6 d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya E.l XIX Campameni 10-

cial. -Durant els dies 

12 al 20 rl'agost, aquesta Secció instal·là a Llosàs (MaleïJes), el Campament 
de vacances d'enguany, el gual fou constituït per 16 tendes, amb assistència 
de 33 acampaclors," els quals efectuaren ascensions als diversos pics d'aqúella 
serralada pirenenca. E ls àpats foren col·lectius i anaren a càrrec d'un cuiner 
i d'un ajudant. 

Congres Internacional d'Alpinirme.-En el IV Congrés Internacional d'Al
pinisme que el mes passat es celebrà a Itàlia, es prengué l'acord de celebrar 

el de l'any vinent a Suïssa i el corresponent a l'any 1935, a Barcelona, a pro
posta de la representació catalana al Congrés d'enguany. 

La Reunió reglamentària . -El dia I 3 de setembre va celebrar-se la Reunió 
reg lamentària d'enguany, en la qual s'elegi la següent Junta: President, Bar
tomeu Petxamé; Tresorer, Manuel Aureli; Secretari, Miquel Cirera, Vocal 
d'Excursions, Salvador Llimona; Vocal de Material, Pere Anglada: Vocal 
auxiliar, Pere Puig. 

En aquesta mateixa reunió va pendre's l'acord de reformar el Reglament 
interior d'aquesta Secció, per tal d'adaptar-lo a~les actuacions actuals i regla
mentar, ensems, respecte el material adquirit darrerament. Es nomenaren 

els senyors Janme Griera, Antoni Almirall i Agustí Fabrn, perqué junt amb 
la Directiva redactin el nou projecte de Reglament interior. 

S d'A l flstival Criterfom Pritnavera. -A causa d'haver e ec i6 t etisme 
estat dia de treball la segona jornada d'aquest 

festival, solament va poder pendre· hi part en Cardús el qual obtinguè el pri
mer lloc del Grup B. i l'empat amb el tercer equip del Grup A. 
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Volta a Montcada.-Es classifica a sisè lloc, d'entre 54 participants, cl 
company Mestres. 

-El referent als Campionats de Catalunya i d'Espanya, està consignat a la 
Memòria inserida en aquest mateix número d' ARXIU. 

La J1111ta de la Secció. - La Directiva d'aquesta Secció per aquest curs va 
quedar constituïda com segueix: President, Miquel Boada; Tresorer, Joan 
Fraga; Secretari , Vicenç Fraga; Vocal, Jacint Boada, Isidre Mestres, Màrius 
Carreras i Josep Oliveres. 

EXCURSIONS OFICIALS 

MES O'OCTUBRE 

Dies 14 i 15.-A Vic, Ribes, Collada de Tosses i Puigcerdà. Vocal, J. Belil. 
Dia 22.-Als Ecos, Camell i Sant Jeroni de Montserrat. Vocal, A. Planes. 
Dia 29.-AI Montseny. Vocal, J. Vilà. 

MES DE NOVEMBRE 

Dia 7.-Exploració de l'Avenc del Daví. Vocal, J. Tintorer. 
Dia r2.-A Les Pedritxes, Ubac, Pou del Glaç i Castellsapera. Vocal, E. Mar

tínez. 
Dia 19.-A La Puda, el Cairat i Olesa. 
Dia 26. Escalada a la Cova del Drac 

Aligué. 

Vocal, A. Duran. 
de Sant Llorenç. Vocal. Francesc 

NOTES. -Davant la impossibilitat d'incloure anticipadament en aquest fu ll 
totes les excursions que realitzarà el Centre, es prega als senyors 
socis que. tinguin intenció d'efectuar alguna sortida, que procurin 
passar pel nostre estatge els dies de les reunions preparatòries, puix 
que, cada divendres, en la post d'anuncis, hi haurà anunciada l'ex
cursió o excursions que es re1litzaran el diumenge següent. 

- Tots els senyors socis que tinguin alguna iniciativa respecte a 
excursions a realitzar, són pregats de comunicar-la al Vocal d'Ex
cursions. 

-Cal avisar per escrit al Secretari dd Centre, si es rep deficient
ment ARXI U, així com els canvis de domicili que etcctuin els as
sociats . 
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Especialitat en tota 
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MATERIAL 
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Conserves 
Perfumeria 
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De gran sensibilitat l 
Resultats immillorables l 

• 
la reducció de preus 
feta recentment, el 
posen a l'abast de 
tots e l s aficionats ! 
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Feu un assaig i adoptareu l 
per sempre el nostre film! 

Indústria Fotoquímica Nacional, S. A. 11 
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