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EL CAMPIN G 
A 2UEST és el títol del llibre que acaba d'oferir-nos l ' excel·lent 

excursionista N'Amadeu Serch. 

A la nostra ciutat eminentment industrial i fornida d' excur

sionistes, el llibre d'En Serch és quelcom viu i necessari entre 

nosaltres. 

L'exaltació a la vida a l'aire lliure; el noble desig de refinar-se 

de cara a les lleis naturals i conquerir la sana llibertat que tot ésser 

humà ha de perseguir; crear una germanor que ofegui els odis; 

enlairar ben alt el nostre esperit familiaritzant-lo amb les contrades 

més altes i belles alhora que dignes del nostre estudi, és quelcom de 

sublim que per mitjà del camping ben fet, podem assolir, com ens 

ho demostra abastament en el seu llibre - que per cert recomanem, -

el nostre germà excursionista N'Amadeu Serch, el qual de tot cor 

felicitem, per la seva clara visió del Camping, aquest meravellós 

mitjà indispensable per a desenvolupar el ver euursionisme que tots 

tant estimem. 
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Contribució al coneixement dels coleòpters ca ver-

nÍcoles del massís de Sant Llorenç del Munt 

I I 

Cavcrnícole1 propiament dits 

Consideracions preliminars. - Dues són les famílies de coleòpters entre les 
quals hom troba a Catalunya representació de formes cavernícoles en el sen· 
tit propi de la paraula: la dels carabidae i la dels silphidae. 

Malgrat les c0ndicions d'humitat que ofereixen en general les ca,·itats 
subterrànies del massis de Sant Llorenç:, favorables a la vida dels carabidae 
cavernícoles, detingudes exploracions ens han donat gairebé la certitud de 
llur absència en el referit massis. Podria ésser que mitjançant nous procedi
ment; de recol·lecció, especialment l'observació de la fauna que amaguen els 
grans blocs de roca i estalactites, o la que viu a l'interior de les petites esclet· 
xes inaccessibles a l'home i que unicament podríem conèixer aprofitant les 
inundacions parcials que tenen lloc en moltes coves durant l'època hivernen
ca, aconseguiríem descobrir algun representant d'aquest grup. 

Descartats els carabidae, cal d01;iar als silphidae l'exclusiva en el poblament 
subterrani de S. Llorenç. 

La família silphidae, establerta per Jacquelin du Val l'any 1857, comprèn 
una llarga. sèrie de formes de tamaoy molt variable (des de I fins a 2 5 :nm.) 
vivint en els cadàvers, sota els detritus vegetals i en general en les substàn
cies orgàniques en vies de descomposició. 

Segons els recents treballs del Dr. R. Jeaonel els silbhidae europeus es di
videixen en quatre grans subfamílies naturals, una de les quals, la dels 'Ba
thysciinae, ofereix la particularitat d'estar constituïda per un gran nombre 
d'espècies perfectament adaptades al medi cavernícola i vivint per tant, la ma
joria d 'elles, a l'interior de les cavitats subterranies a l'estat de colònies isola
des, en l 'Europa meridional. 

Els silphidae cavernícoles que habiten el massis de S. Llorenç perteneixec 
tots al grup dels Bathisciinae, fent excepció d'algunes espècies, que amb tot 
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i no haver-hi estat recollides, és probable hi existeixen, de la subfamília Ca
topinae. 

L'any 1922 el Dr. R. Zariquiey a !'estudiar la distribució geogràfica a Ca
talunya del Speophiius Kimnwetteri Dieck. (Treb. Mus. Cien. Nat. de Bar
celona Vol. 4 - n . 7) s'ocupa extensament dels silphidae cavernicole~ del mas
sis de S. Llorenç, deixant el seu estudi completament acabat. 

Poc més tard, R. Jeannel s'ocupà també d. aquest tema en la seva Mono
graphie des Bathysciinae (Arch. Zoo!. exp. et gen. T. 63 - 1924). 

Seg0ns les investigacions dels referits autors, els Bathysciinae que estu
diem, perteneixen al genere Speophilus s. str., propi de Catalumya i represen
tat per tres espècies molt afins i sortides de la mateixa soca que els Speonomus, 
que habiten localitats veïnes, però que s'han anat separ~nt progressivament 
d'aquests fins arribar a constituir grup a part: 

Speophilus Kiesenwetteri Dieck. - Coves i avencs de Montserrat i de Sant 
Llorenç del Muat. 

Sp1ophílus Patracoi Zar. - En la cova del Patracò, entre Collbató i füpar
raguera, al sud de Montserrat. 

Speophilus Españoli Jean. - En la cova del Traça, terme municipal de 
Cabra del Camp, a uns l.:I km. de Valls. 

La constancia de caracters que s'observa en els diferents exemplars de 
S. Palracoi i de S. Españoli, desapareix en el S. Iúesenvetteri, degut segura
ment a que mentre els dos primers es coneixen d·una sola localitat l'últim ha 
estat recollit en una vintena de coves i avencs, abastant una àrea relativament 
gran, amb diferents massisos muntanyosos, separats pel riu Llobregat, Riera 
de les Arenes, etc. Aquest polimorfisme que presenta el S. Kiesenwetteri, el 
podem referir a tres tipus, íntimament lligats amb la procedència geogràfica 
i que foren establerts l'any 1922 pel Dr. Zariquiey: 

S. Kiesenwetteri s. str. - Massis de Montserrat. 

S. Kiesenwetteri ssp. Castellsaperai Zar. - Massis de S. Llorenç a l'oest de 
la Riera de les Arenes. 

S. Kiesenwetteri ssp. San-Llorensi Zar. - Massís de S. Llorenç a l'Ht de la 

Riera de les Arenes. 

Sistematica. - Gen. Speopbilus. 
Cavernícola amb l'aspecte de Speonomus, però més allargat, amb el pronot 

més estret, amb els costats sempre sinuats en la meitat basal. Estria elitral 
esborrada al darrera. Antenes i potes llargues. (Fig. r) . 
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Fig. J. Sp1ophilus KimNwultri •· atr. Dicck. mude (x •o) 

x. - Mesostcrnum proveït d'una quilla més o menys alta 2 

-Mesosternum desproveït de quilla (Fig. 6) . Españoli 
2. - Pronotum molt més estret que els èlitres. Pubescència llar[& i ele-

nda, sobretot en els èlitres. Quilla mesosternal molt baixa, formant un an· 
gle molt obtús. (Fig. 5) . Palracoi 

-Pronotum solament un xic més estret que cis èlitres amb els costats més 
arrodonits i la forma més transversa; èlitres més allargats. P11bescència re
lativament curta. Quilla mcsosternal molt més desenvolupada, formant un 
angle obtús o quasi dret . Kiesenwetteri 

a). - Pronotum menys transvers, més estret a la basc, cis angles poste
riors netament obtusos en els mascles. Quilla mesosternal formant 1.1.n 
angle obtús, fortament dentada, amb la vora :anterior poc convexa, 
(Fig. 4) . Kiesenwetteri s. str. 

-Pronotum més transvers, menys estret a la basc, cis angles poste!iors 
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quasi drets en els mascles. Quilla mesos
ternal més alta, formant un angle quasi 
dret . b 

b). - Vora anterior de la quilla recta o 
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molt poc convexa. (Fig. 3) . Castellsaperai Fig. 2. Quilla mesostemal del Sp .. philusK;,. 

- V ora anterior de la quilla convexa, 
l'angle dret (Fig. 2) . San-Llorensi, 

Habitat. - Com ja havem dit anterior
ment, el S. Kiesenwetteri està localitzat a 
les serres de Montserrat i de S. Lloreaç: 

Ssp. Kiesenwetteri s. str.- Coves i 

senwelteri ssp. San Llortl/Jsi Zu. 
(Segon• Z.riquicy). 

avencs de Montserrat: Cova del Salitre Fig. J- Q uilla mcsouernal del Sp•ophilus K;,. 

(Tipus) O. de Buén, P. Marcet, R. Jean
nel, R. Zariquiey, I. Sagarra, Codina, No

u.nwdltri ssp. Castelisaperai Zar. 
(Segons Zariqniey). 

velles i Español; Cova Freda, Novelles; ·--y~--~ ~ 
avenc entre Collbató i cl Monestir, No - ~ 
velles; avenc de Costa dreta, Novelles; 

avenc dels Pouetons, Vilarrubia i Español. Fig. 4 . Quilla mesosternal del Speobhilus Kie-

Ssp. Castellsaperai. - Coves i avencs ' """'"'"; 1. str. Dieck. {Segons Zariquiey). 

de S. Lloranç situats a l'oest de la Riera 
de les Arenes: A venc de Castellupera 
(Tipus), Novelles, Faura i Codina; Cort 
Fosca de Mararrodona, Novelles, Vilarru <::r¿¿;u· 
bia i Español; Avenc de Sant Jaume, No- Fig. ¡. Quilla mesostcrnal del Speophilus Pa-

velles;. Balmes de Mura; Novelles, Faura i lrau;i Zar. (Segons Zuiquiey). 

Español; Avenc de les Pinasses, Novelles 
i Faura. 

Ssp. San-Llorensi. - Coves i avencs de 

S. Llorenç situats a l'est de la Riera de l~s Fig. 6. Mesosternum del Speophilus Españols 

Arenes: Cova de Santa Agnés (Tipus), 
Novelles; Cova de les Animes, Novelles; 

Jean. desproveït de quilla.. 

Cova del Frare, Novelles; Cova Nova, Novelles; Cova del Manel, Novelles; 
Cova dels Obits, Novelles; Avenc del Club, Novelles; Avenc de Can Pobla, 
Novelles; Avenc del Davi, Novelles i Faura; Cova Simanya, Novelles Faura 
i Español. 

L'evolució en els Speophilus s. str. - El ma1>sís de S. Llorenç ens ofereix, 
do11cs, ducs formes cavernícoles pròpies, q'lle venen a constituir dos esglaons 
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successius en el procés d'evolució dels nostres Speophilus tan susceptibles de 
modificar llurs característiques morfològiques conforme es van separant del 
seu lloc d'origen. En efecte: la forma més arcaica, la menys evolucionada, 
és la de San-Llorensi amb el !eu pronotum ample, la quilla mesosternal ele
vada, formant un angle quasi recte i més o menys dentat i ganxut, amb la 
vora ventral de la mateixa visiblement convexa. 

Seguint la direcció nord, vers el començament de l'esmentada Riera, on 
la depressió del terreny és més petita i més petit per tant l'aïllament amb les 
coves de la regió oest, ens trobem amb l'avenc del Daví i la cova Simanya, 
que ens ofereixen exemplars amb la vora ventral ò.e la quilla no tan convexa, 
i fins rectilínia o lleugerament còncava; formes que serveixen de pas de la 
ssp. San-Llorensi a la Casiellsaperai. 

Aquesta última, que com sabem, habita les cons situades a l'oest de la 
Riera de les Arenes, presenta la mateixa configuració del tòrax, la quilla 
també alta, però la vora ventral ha perdut la convexitat que presenta la ssp. 
San-Llorensi, essent rectilinia o lleugerament còncava. 

Separat de les localitats precedents pel riu Llobregat es troba el massia de 
Moatserrat, les formacions espeleològiques del qual estar;¡ filabitadrs pel 
S. Kiesenwetteri s. str., forma més evolucioDada amb la quilla mcsortcrn:al 
més baixa, formant un angle més obtús i en general menys dentat. 

Més cap al sud, entre Collbató i Esparraguera s'hi troba cl S. Patracoi, 
que constitueix, amb el seu protòrax més estret em el nivell dels angles l10s

teriors i amb la quilla mcsosterr.al molt més baixa, u¡;¡a nova avançaèa en cl 
procés d'evolució del gènere Speophilus. 

Finalment, molt més al sud, panades les serrelades del Penedès (habita
des pels Trog/ocharinus), en els voltants de Cabra del Camp s'hi troba la for
ma més evolucionada, el S. Españoli, els exemplars del qual han perdut per 
complet la quilla mesosternal. 

La sèrie ortogellètica formada per aquestes formes de Speophi/us, té doncs 
per base la ssp. San-Llorensi, quct passa a través de les formes de tranaició de 
l'avenc del Daví i de la cova Simaaya a la forma Caste/lsaperai, d'aquesta a la 
Kiesenwetteri s, str., després a la Patracoi, arribant finalment a l'Españoli, que 
constitueix l'extrem més desenvolupat. 

FJtANCBSC EsPAÑOL r CoLL 
E•tomÒÚf tkl 

Mas,,. <U CiJtuiu NalMTllll u 9,.,,.¡,,_ 
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Memòria del XXIV curs;J 1933-34 
Amics i consocis: 

L'acte gue estem celebrant, simbolitza, per a la nostra entitat, l'assoliment 
d'un nou cimal, eB el pedró del qual podem registrar-hi, ja, el número vint· 
i-quatre de les nostres ascensions morals. Dia darrera dia, alguns amb força 
lentitud, d'altres amb més acceleració, la nostra col·lectivitat ha anat pujant 
pels diversos viaranys d'aquest vint-i-quatre curs, la cima del gual acabem de 
conquerir. Ha estat amb una gran dosi d'entusiasme i de bona voluntat, per 
part de tots, que hem arribat a l'acte d'avui, havent deixat darrera nostre el 
rastre profond d'una intensa actuació, dt la qual, ara, venim a doBar-vos-en 
compte. 

No hi ha pas dubte que sense els factors que acabo d 'esmentar - l'entu
siasme i la voluntat - cap acte reeixiria ni cap actuació arribaria a terme. 
Per això, per tercera vegada des d'aquest lloc, tornaré a insistir en la necessi
tat de que tots els que s'acosten a nosaltres treballin d'una manera constant i 
entusiasta, car voldríem que tothom es capacités que l'excursionisme, ultra 
ésser un exercicí físic, cal que sigui, primordialment, un recer on s'apleguin 
les més belles qualitats de l'esperit. 

Per les dades que vaig a ressenyar-vos, podreu veure, clarament, com el 
Consell Directiu ha procurat conduir el Centre per aquests dos viaranys, 
precisament. Així, doncs, des d'aquest cim imaginari on ens trobem ara, 
volgueu esguardar, junt amb mi, tot el carni realitzat durant aquesta nova 
ascensió: 

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

Numeraris, 328. 
Honoraris, 4. 
Durant aguest exercici han ingressat 73 companys nous. Descomptant 

les baixes cursades, podem remarcar l'augment de 37 socis aconseguit du
rant aquest curs. 

BUTLLETÍ. - El nostre portaatveu ARXIU, ha aparegut normalment 
del número 85, setembre-octubre de 1933, al número 90, iuliol-ago1t de 
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1934, en tots els quals números s'hi han publicat articles escollidissims, al
guns dels quals originals de destacades personalitats del nostre món científic 
i literari. Entre aquests sis números hi h:in est:it inserits una vintena de 
gravats molt iateressants. 

-ARXIU és tramés a una seixantena d'entitats excursionistes i culturals 
amb Ics quals "erifiquem lïntercanvi. 

-Diversos exemplars d' ARXIU foren cedits a la Universitat de Sevilla, 
els quals ens varen ésser sol·licitats per tal de completar, en el possible, la 
col·Iecciò que aquella institució docent posseeix del nostre butlleti. 

BIBLIOTECA. - Durant aquest exercici la nostra Biblioteca ha estat 
augmentada amb interessants volums i mapes adquirits amb els fons de l'en
titat. D"altres han estat lliurats per cultes socis, als que, en aquesta oportu
nitat, els palesem, novament, el nostre agraïment. 

-Els títols dels volums, fascicles i mapes ingressats enguany s'han anat 
publicant a ARXIU a l'apartat corresponent a la Biblioteca; repetir, ací, 
doncs, aquells titolars, creiem que no és necessari, alhora que, així, aconse
guirem abreujar aquest historial. El nombre és el seguem.t: Volums, 24; 
Fascicles, 25; Mapes, 2; Goigs, 27 exemplars. Actualment figuren a Ja 
Biblioteca 837 volums. 

-La Biblioteca circulant acusa el següent moviment: Guies i llibres de 
muntanya, 63; Novel·les, 15; Viatges, 12; Història, 8; Poesies, 4; Foto
grafia, 3. El total, doncs, de volums prestats, és de 105. 

MUSEU. - Han passat a la vitrina corresponent, diversos cristalls de 
quarç trobats al Brasil i uns interessants fragments de ceramica roman:i, les 
quals peces foren cedides pel consoci Salvador Bautista. 

-També els consocis Antoni Oliver i Santiago Figueres, lliuraren resi 
dus calcaries, procedents d'un forn de calç i varis exemplars de fòssils, res
pectivament. 

CONFERENCIES I SESSIONS. - En nombre força considerable i d'un 
interes molt elevat, han estat les conferencies i sessions que durant aquest 
curs han estat donades al nostre Centre. En la memòria de tots nosaltres 
utà, encara, ben pales, l'èxit esclatant que obtingueren cadascun dels acte• 
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que celebràrem d'acord amb el programa que a començaments de curs us 
varem oferir. 

-La sessió inaugural d'aquest XXIV curs, que tiagué lloc el dia 19 de 
gener, amb assistència d'una representació de i'Excm. Ajua.tamc:nt, anà a càr• 
rec del president del Centre, l'eatusiasta folkloris ta, senyor Marian M. Galí, 
qui dissertà sobre l'interessant tema Visió del que fou la imatgeria popular a 
Catalunya. Aq~1esta conferència fou il·lustrada musicalment amb el cant d' 
alguns romanços que interpretà el nostre consoci, cl baríton en Pere Vidal, 
acompanyat al piano pel professor senyor Josep Biosca. • 

Conjuntament amb aquesta conferència inaugural s'obrí, en el nostre saló 
d'actes, una interessantíssima Exposició d'Imatgeria Popular, de l'extensa col
lecció del propi senyor Galí, la qual exposició fou molt comentada. 

-La segona sessió va anar a càrrec de la Secció de Cinema del Centre 
Excursionista de Catalunya., la qual presenta una primera selecció de pcl
licules premiades en cl II Concurs Català de Cinema Amateur, que la merita
da Secció organitzà l'any passat. Foren projectades les següents pci·Iiculcs; 
Alpina, de Delmir de Caralt; Què fan els infants?, de Joan Prats; Com es fa 
la xocolata, de Domènec Giménez; Sant Llorenç del Munt, de Joan Salvans; 
Castigadors castigats, d'Eusebi Ferrer. Aquests films foren convenientment 
sonoritzats. 

- El senyor Lluis G. Olivella, secretari del Centre Excursionista de Ca
ta!unya i president de la Secció de Fotografia de la mateixa entitat, va dis
sertar sobre el tema Un viatge a Síria i a Turquia, la qual narració fou pro
fussament il·lustrada amb projeccions. 

- El senyor Josep Buc, dirigent del Club Excursionista de Gracia, n 
descabdellar el tema El Primer Congrés Internacional de Camping a Hampton 
Court, al qu:i.l assistí com a representant de Catalunya. Il·lustrà aquesta 
coaferència la projecció d'escollits d iapositius originals del senyor Rossend 
Pujol. 

-La quinta sessió del curs aaà nova.ment a càrrec de la Secció de Cine
ma del C. E. de C. i ting1.1é lloc al Cinema Catalunya del carrer de Sant Pe
re. Amb la corresponent sonorització es projectaren les següents pel·lícules 
premiades en el darrer concurs: Tamariu, de Josep M.• Galceran; Riu avall, 
d'Isidre Sodes; Rapsòdia civica, de Francesc Gibert; Ritmes d'un dia, de Do· 

m«nec Giménez; Un campament a Sant Maurici, d'Agustí Fabra, Orien 
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d'Ignasi Salvans; Abell1s, de Joan Prats; Montserrat i Repórter mecanico, de 
Delmir de Caralt. 

- El senyor Albert Oliveres, dirigent del Comitè Català de Refugis i Ar
xiver del Centre Excursionista de Catalunya, va desenvolupar la conferència 
Els accidents de Muntanya. Projectà diversos diapositius que varen fer més 
~omprensible la dissertació. 

- El culte pintor i novel·lista senyor Joan Duch, · Vocal d'Arqueologia, 
Història i Art, del Centre, va delectar-noa descrivint Una excursió de vacances 
pels Pireneus . . Es projectaren uos bells diapositius originals dels consocis 
_senyors Miqud Astals i Jo.tquím Cardus. 

-Organitzada per la Sec.;ÍÓ d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya es cele
brà una vetllada de repartimeat de premis :.lis guanyadors del IV Concurs ter
rrassenc d'esquís, que organitzà aquesta Secció. Despréa de la distribució 
deia premis va projectar-se el film L'esquí. 

-El senyor Lluís Estauea, Vice-President de la Comissió de Xalets i 
Refugis del Centre E1.cunioni1ta de Ca.talunya, va descriure Una excursió pels 
Alps: La Jungfrau i l' Aletschhorn, amb intttressants projeccions. 

-El nostre consoci, senyor Xavier Arola, va oferir-nos una selecta se1-
1i6 cinematogràfica amb motiu de la projecció del film Metròpolis. 

- A càrrec de la Secció de Cinema del Ceotre Excursionista del Vallès, 
de Sabadell, tingué lloc una interessant senió de cinema amateur en la qual 
ca varen projectar les pel·l\cules següents: Festa Major, de Ramon Masoliver, 
Costa Brava, d'Emili Puig; L'any r9 32 al llenç, de Llobet-Gracia; L'artille

. ria suïssa ·a la muntanya, de Rodolf ~oneggcr; La Segla, de Monistrol, Mua
taner i Millan; Suïcida?, de' Llobet-Gràcia. Aquests films foren projectats 
amb Ill corresponent sonorització. 

-El senyor Francesc Español, culte professor íuturalista, entomòleg del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, va descabdellar la interessant co11-
ferè11cia Entomologia del Vallès, que il·lustrà amb la projecció de nombrosos 
diapositius de diversos insectes. 

-L'il·lustrat periodista barceloní, senyor F. Martin i Julià, secretari de la 
Comissió de Publicacio11s i vocal de la Secció de Geografia i Geologia del C. 
E. · de C., va desenvolupar el suggestiu tema I l'esport, on és? 

' 
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) 

Clhé, Doml•u s~guis 

Alps suïssos: Massiu de lajungfrau (~ .166 m.). 

Gelera del Rhòne ( Alps suïssos). 



Làmina X ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 

El nostre XXlll Campam en t social instal·lat a l'estany Negre de la. Serra del Montarto, la qual 

acampada de vacances servi de base per efectuar diverses aace11$ion5 

Des de l'estany Negre: 1 , Còmolo-Forno (3.032 m.). ~ 2, Biciberri sud (3.020 m.). 
3, l.Hciberri nord ( ;.004 m.). ~ A la dreta, part del no.stro campament. 
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-El senyor Miquel Domingo, intel·ligent professor badaloni, n dissertar 
·sobre Exploracions polars: Les recerques de Byrd al Pol Sud, interessant con
ferència que va ésser il·lustrada projectant di"Yerses vistes fotogràfiques. 

-Finalment, el senyor Ignasi de Segarra, director de J' Aquàrium i de la 
·Secció de Zoologia, del Museu de Catalu11y1, de Barcelona, va cloure l'ex
·tens cicle de conferències i sessions d'aquest curs, desenvolupant la interes
sant conferència Organitzacions modernes per a la divulgació de la Zoologia: 
-Jardins zoològics i parcs naturals. Es projectarea nombrosissims diaposititis. 

Cal remarcar que la premsa de la ciutat i ARXIU comentaren extensa:.. 
ment aquestes conferències i sessious, a les quals assistí un nombrós i ~electe 

.auditori que premia, amb sincers aplaudiments, la lloable tasca dels que amb 
llur acmació honoraren la nostra entitat. En aquesta ocasió palesem, altre 
.cop, a tots ells, la nostra més afectuoaa gratitud i reconeixença. 

EXCURSIONS. - Durant aqueat curs s'han realitzat 167 excursions, 
. amb un total de I. 3 p concurrents, sena e comptar-hi cis que assistiren a la 
XIII Diada de Germanor. V t:geu, a continuació, el següent detall de les sor
tides: 41 al Pireneu (10 a Núria, Coma d'Eina, Nou Fonts, Nou Creus, etc.; 
6 a La Molina, Coll de Pal, Pla d'Anyella, etc.; 1 a Porter, Campcardó$, 

.Portella Blanca d'Andorra, Soldeu, Coll d'Enbalira, Hospitalet i Puigcerda; 
I a Ribes i Les Pardines; I a Andorra, Le5 Escaldes i estany d'Engolasters; 
2 al Cercle de Ciscar; I a Tosses, Collada, Puigllançada i La Molina; I als 
Rasos de Peguera; I a Font-Romeu; 1 a Porter, Puimortns, Pic Negre .d' 
Andorra i Vall de Campcard6s; I a Benasque; La R enclusa i gelera d'Aneto 
(el mal temps priva l'ascensió al pic). Totes aquestes amb esquis. I a Mon
tei:r.o i Areo; I a Campelles i Prat de Jou; I al Pedraforca; I a Puigcerda; I 

a La Pobla de Lillet, Fonts del Llobregat, Santuari de Falgars i Fígols; 1 a 
Campdevànol; I a Núria, Puigmal i Torreneules; I a Berga i Santuari de 
Queralt; 1 a Fornells, Navaa i Planoles; r a la Serra de Cadi i Pedraforca; 

. I a Soldeu, Pic gran de Cobils i Pics de Pessons; I a la Vall Ferrera, Pica 
Roja i Pla de Boet; I a l'estany Negre de la Serra de Montarto (Campament 
de vacances) Jes d'on s'asccnd·i als Biciberris, Còmolo-Forno, Còmolos-Pa
lcs, Còmolos-Bienes, Montarto, Punta Arlè, Agulles de Travessany, Tume

,neia, etc.; 1 a l'estany de Cavallers de Caldes de Bohí; l a Bielsa, Pineta, 
Touqueroye, Mont Perdut, Cili11dre, Aatazous, Gavarnie, Ossoue, Vigne-

. male, Bretxa de Roldan, Talion i Vall d'Ordesa.) 



80 ARXIU DBL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 

l a Suïssa: Fribourg, Berna, Zuric, Lucerna, Meiringen, Interlaken, Jung
fraujocb, Glacier du Rhóne, Lausanne, Montreux i Ginebra. 

9a la costa (r a Port de la Selva, Tamariu, Palam6s i S'Agarò; l a Llo
ret i Tossa; 2 a Santa Cristina; 2 a Castelldefels; l a Masaou; l a la Platja 
de Canyelles amb dos autocus; r a Garraf). 5 al Montserrat (l a Santa Ce
cili a, Ecos, Sant Jeroni i Monistrol; l al Cavall Bernat i Flautats; l al vessant 
occidental; I a Monistrol, Les Guilleumes i Monestir; I a Sant Cristòfol i 
Marganell). 3 al Montseny (1 al Brall Pla de la Calma i Centelles; I a S:tnt 
Segimon, Matagalls, Sant Marçal, Les Agudes i Santa Fe; I a Santa Fe, Tur6 
de l'Home i Les Agudes). 6 a Sant Feliu del Recó; 2 a Sant Salvador de 
les Espases, El Cairat i La Puda; I a Súria, Fraga i La Molsosa; l a Valldo
reix i Sant Cugat; l a la Serra de Collcerola i Vallvidrera; r a Sant Miquel 
del Fai; l a Olesa, Sant Pere Sacama, Coll Cardús i El Molinat; I a Marto
rell; I a Girona i O lot; 2 a Can Garrigosa; l al Prat del Llobregat; 1 a Vic; 
I a Mura i Talamanca; I a Moià i Santa Magdalena de Marbi; 2 a les Fonts 
de Rellinars; l a Caldes i Castellterçol; l a Roda del Ter; I a Girona, Olot, 
Figueres, Roses, Estartit, Palam611 i Lloret; I a València; I a la illa de 
Menorca; l a Burgos, Leon, Vigo, S:Lntiago, La Coruña, Oviedo, S:tntauder 
i Bilhao. 

44 a diversos indrets de la muntanya de Sant L1oreoç del Munt (La 
Mata, Montcau, Obits, Simanya, Santa Agnès, La Mola, etc., etc. i a 

remarcar l'escalada de la paret de Les Castellasses, i l'ascensió a la Cova 
del Drac); 33 pels nostres encontorns (Gallifa, Castcllupera, La Pola, Les 

Pedritxes, Ubac, Puig de la Creu, Sanr Juli a d'Altura, Roca Petant:L, Tres 
Creus, etc., etc.) . 

2 visitc:s col·lectives: r als museus de Sitges i r a la ciutat de Tarragona, 
aquesta amb cinc autocars . 

Finalment, remarcarem que 26 de les excursions al Pireneu, varen efec
tuar-se amb esquís i 22 de les altres sortides han estat fetes a base d'acampa
da, amb un total de 96 tendes i 23 r acampadors. Els Campaments socials 
d'enguany han estat quatre: el XX a can Garrigosa, amb r2 tendes i 28 
acampadors; el XXI, a Les Pedritxes, amb ro tendes i 34 acampadors; el 
XXII, a La Mata, amb 24 tendes i 60 acampadorg; el XXIII, que fou el de 
vacances, a l'estany Negre de la Serra del Montarto (Vall d'Aran), amb 14 
tendes 32 acampadors. 

Una lleugera comparació ds tots aquests resultats amb els de l'any pas
s;it, er.is d6aa un augment de 39 excursions i de 315 concurrer:its, aixi com 
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de 41 tendes i 84 acampadors, ço que yc a confirmar, d' una manera clara, la 
vitalitat del Centre. 

Acollint-nos a aquesta oportunitat volem pregar-vos qúe, per tal de po
der seguir confeccionant degudament aquesta estadística, procureu accentuar 
el vostre zel comunicant al Vocal d'Excursions totes les vostres sortides i els 
demés detalls complementaris. 

XIII DIADA DE GERMANOR.-Aquesta festa va celebrar-se el dia 22 

de juny, en els bells indrets de La Mata. A la tarda de la vigília, però, ja va 
instal·lar-s'hi el XXII Campament social i es celebraren diversos actes d'es
plai. Durant el dia 24 hi hagué un acurat servei d'autocars, que traslladaren 
un contingent molt considerable de persones des de la nostn. ciutat a La 
Mata. Es realitzaren tres concursos: El de Rams de plantes i de flors bos
canes, el de Salts a corda per a senyoretes i el de Tendes. Hi h<1gueren jocs 
per a infants, proves atletiques i una audició de sardanes. 

El dia 27 de juliol va celebrar-se, en Ja nostra sala d'actes, la vetllada de 
repartiment de premis, als guanyadors dels concursos. El president de la 
Secció de Fotografia, N'Antoni Miralda, va projectar 'nombrosos diapositius 
del Pallars i Vall d'Aran, efectuant els corresponents comentaris. 

EL CONCURS ANYAL DE FOTOGRAFIA.-Organitzat per la Secci6 
de Fotografia, el dia I de juliol, diada de la Festa Major, va cdebrar-se l'acte 
d'obertura dtd V Saló Terrassenc lÚ Fotografia, al qual acte hi assistí l'Excel
lentíssim Ajuntament. 

Foren trameses a aquest Concurs 13 col·leccions, amb un total de 98 fo
tografies. Formaren del Jurat Qualificador, els senyors Joaquim Vancells, 
Salvador Salvatella, Miquel Llobet i Josep Capella, aquest darrer en qualitat 
de secretari del Certamen. El veredicte fou com segueix; 

Medalla d'argent. al senyor Miquel Astals. 
» » al senyor Joan Pineda. 
» » al senyor Josep Roig. 
) de bronze al senyor Antoni Miralda. 
> » al senyor Joaquim Cardús. 

Es declararen desertes la medalla d'or i la de vermeil. 
Les proves d'aquest Concurs Fotogràfic varen ésser armoniosament pen

jades en el nostre característic Saló d'actes i exposicions, el qual fou 
molt concorregut durast els dies que estigue oberta aquesta exposició. La 
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premsa local i alguns diaris de Barcelona parlaren encomiasticament d'aquost 
V Saló Terrassenc de Fotografia. El dia 27 de juliol s'efectuà el repartirnent 
de premis conjuntament amb ela de la Diada de Germanor. 

EL CONCURS ANYAL D'ESQUÍS. -Sota l'organització de la Secció 
d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya, el dia 4 de març 'Va celebrar-se a la 
Vall de Nuria el l V Concurs Terrassenc d'Esquís, el qual fou brillantment gua
nyat pels esquiadors adscrits al Centre. Varen prendre la sortida 32 es
quiadors. 

S'adjudicà la Copa de !'Excm. Ajuntament, com a primer premi de la 

Cursa de Juniors, el nostre consoci N'Emili Armengol. La Copa del Cen
tre, com a primer premi de la Cursa de Neòfits, fou guanyada pel consoci En 
Josep Duran i la Copa Castin, com a primer premi de la Cursa de Debutants, 
s'atorgà al consoci En Joaquim Blai. Es concediren, demés, altres deu va
luosos premis. 

LA NOVA ENSENYA.-De conformitat amb el projecte que va apro
var-se el curs passat, original del benvolgut consoci senyor Marian Armengol, 

h an estat construïdes les noves ensenyes de l'eutitat, les quals estan a dispo
sició dels senyors socis des del passat mes de març. 

EL RADIO-BUTLLETÍ D'EXCURSIONISME.-Com ca el curs ante
rior, el Centre ve transmetent, amb tota regularitat, cada divendres, per mit
jà del micròfon de l'Emissora E. A. J. 25, Radio· Terrassa, el Ràdio-butlletí 
sttmanal d'Excursionisme, el qual està format per articles doctr inaris, descrip
tius i de ressenya, alhora que de les noves excursionistes de més actualitat i 

de major interes general. 

EXPOSICIONS. -Tal com ja h em dit en parlar de la sessió inaugural 
d'aquest curs, aquesta va anar acompanyada d'una interessant exposició d'i

matgeria popular, la qual comprenia nombrosos exemplars de romanços, au
ques, est;;,mpes, fulls populars, etc., de l'extensa col·lecció del nostre presi
dent senyor Galí. Aquesta exposició restà oberta des del di.i I 9 de gener al 

6 de febrer. 
També des del dia 20 de febrer fins al 9 de març va estar instal·lada en el 

nostre estatge, una interessant exposició de material d'acampada de la cCasa 
Bavillesset», la qual cxpo&ició comprenia, ultra di verso~ models de tendes 

.., 
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instal·lades i d'altres en maqueta, varis sacs de dormir, motxilles, galledes 
de lona, pics, pales, etc. 

Ambdues exposicions varen ésser molt visitades dura~t els dies que resta· 
ren obertes. 

LLIBRETES-REGISTRE DE SIGNATURES.-Per elements de la Sec
ció d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya, han estat dipositades Llibretes-re
gistre de signatures als següents cims de Sant Llorenç: Cova del Drac; Ca
vall Bernat; Roca de l'Esquirol; Les Fogaroses; Cavall Bernat de la Vall i 
Les Castellasses. 

ESTADÍSTICA D'ACCIDENTS DE MUNTANYA.-Sol·licitat per la 
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, el Centre va facilitar a 
aquest organisme les dades corresponents als accidents de muntanya, ocorre· 
guts a consocis nostres, des de l'any 193 I fins a la data, a fi de contribuir a 
la confecció d'una estadistica catalana d'accidents muntanyencs. 

RECONSTRUCCIÓ DE LA FONT DEL SAÜC.-Durant aquest curs 
varis socis del Centre han reconstruït, per dues vegades, la Font del Saüc de 
Sant Llorenç. Darrerament s'hi ha col·locat una ferma aixeta metàl·lica, 
amb botó, a fi d'aprofitar el màxim d'aigua possible. ¿Passarem gaire temps 
sense que un arrossaire o un rodamón vestit d'excursionista torni a malmetre 
aquesta fontana? 

HOME~ATGE PATRIÓTIC.-En compliment de l'acord que va pren
dre el Consell Directiu i com en els anys anteriors, 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'onze de setembre. 

GUIA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT.-Respecte la tan esperada 
edició de la Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt, solament direm que 
per part del Consell Dire<.tiu i del Comitè editor, s'ha trebal lat i s'està trtba
llant, encara, per tal de resoldre la part econòmica d'aquest afer, el que per
metria, cas d'aconseguir· ho, de poder veure realitzada aquesta publicació 
dintre el proper vint-i-cinquè aniversari del Centre. 

El senyor president us parlarà, després, més detalladament, d'aquest as
sumpte. 
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OBITUARl.- Durant aquest cun, la nostra entitat ha perdut dos socis 
destacadissims, als quals, en aquesta ocasió, no podem deixar d'esmentar, 
tot demanant-vos per ells un pietós record: En Francesc Capella i Autonell, 
primer secretari que fou del Centre i N'Eugeni Ferrer i Dalmau, volgut soci 
honorari. 

Ambdós reposin en pau. 

VARIS.-A favor de la família de l'infortunat excursionista del Club M. 
Barcelonès, N'Antoni Ciurana, que s'estimbi al Pedraforca, el Centre obrí 
una subscripció que ascendí a 50 pessetes. 

-Per tal de millorar la qualitat de les nostres projeccions, ha estat ad
quirit un aparell transformador de corrent per a la maquina de projeccions. 

-El Centre cooperi al major expandiment del Calendari Excursionista 
de Catalunya, que edita el Centre Excursionista de Cataluuya, del qual ca
lendari en varem vendre 172 exemplars. 

- Pel Comitè de la XVI Volta Ciclista a Catalunya, el Centre va ésser 
nomenat Membre d'Honor d'aquesta competició, amb motiu de celebrar-se 
a la nostra ciutat el final de la penúltima etapa. 

-Pel Club Alpí Francès, forem invitats a la inauguració del refugi pirc
nenc de Caillouas i al Congrés alpí que va celebrar- se amb aquest motiu. 
Ben cordialment ens hi adherírem. 

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA.-Tal com hem esmentat anteriorment, 
aquesta Secció ha organitzat, com cada any, cl Saló Terrassenc de Fotografia. 

Va preocupar-se pel millorament de les nostres projeccions, proposant al 
C. D. l'adquisició de l' aparell transformador de corrent per a la nostra mà
quina projectora. 

Ultra figurar com adherida a la revista «Art de la Llum», ha procurat la 
subscripció a «El Progreso Fotogní.fico». 

Ha realilzat, també, diverses excursions dedicades especialment als socis 
aficionats a la fotografia, així com diverses velllades de projeccions i de ci
nema amateur. 

El nombre actual de socis d'aquesta Secció, és de 27. 

SECCIÓ D'ATLETISME.-Nombroses han estat les actuacions que du
rant aquest curi ha realitzat aquesta Secció. Ultra participar en els matxs 
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que s'han celebrat a la nostra ciutat , ha pres part a d'altres que han tingut 
lloc a Barcelona, Manresà, Mataro, Sabadell, Igualada i Girona, en tots els 
quals ha obtingut llocs destacad\ssims. En els Campionats del Vallès d'en
guany, que es celebraren a San Cugat, En Mestres s'atorgà el tltol de cam
pió del Vallès, de Cross i cl dels 5 .ooo metres. En Samuel Fraga s'adjudicà 
el de salts de llargada i el de llançament del javelot. En els Campionats de 
Catalunya, els membres d'aquesta Secció obtingueren, també, molt bones 
puntuacions . 

Darrerament ha contractat un nou camp d'entrenaments, situat a Caa 
Gorgs, el desplaçament al qual és molt més factible que en el de Les Fonts. 

Actualment composen aquesta Secció 43 socis. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU I D'ALTA MUNTANYA.-Intensa ac. 
tuació ha vingut mantenint aquesta Secció, durant aquest exerciçi. Tal com 
ja hem remarcat anteriorment, ha cuidat de distribuir pels cims més difícils 
d' assolir de l:t muntanya de Sant Llorenç, les capses que contenen les nostres 
llibretes- registre de signatures; gestionà l'exposició de material d'acampada 
de la casa Bavillesset; ha organitzat, com cada u1y, el Concurs Ttrrassenc d' 
Esquis; procurà la tramesa setmanal, durant l'hivern, del 'Butl!lti de la neu a 
Catalunya; org anitzà quinzenalment, durant la temporada hivernenca, un au
tocar que porta va els esquiadors a Ribes, des d'on podien tr:ulladar· se a Nú
ria o a La Molina, ço que ens eliminà les incomoditats que tan bé ens fa pa
gar la Companyia del Nord; s'ha adaptat a h:s necessitats actuals el reglament 
de la Secció, amb el qual motiu es reorganitzà el sistema de préstec de mate
rial als associats; ha adquirit un nou parell d'esquís i diverses fixacions de re
canvi, una tenda de quatre places, cinc ilums de campament i diversos atuells 
de cuina per a les acampades col·lectives. 

No cal dir que, durant el curs, aquesta Secció ha cooperat amb el Consell 
Directiu en l'orgaoitzacio de vàries conferències, així com en la preparació 
de nombrosissimes excursions i acampades, d'entre les quals cal remarcar les 
de canl.cter social i, sobretot, la de vacances que es celebrà, com ja hem dit, 
a l'Alt Pireneu aranès, durant vuit dics, amb 14 tendes i. 32 acampadors, la 
minestra dels quals ana a drrec d'un cuiner i d'un ajudant. Darrerament, el 
diari local «El Dia>, publicà una extensa informació d'aquest nostre XXIII 
Campament Social, amb motiu d'haver celebrat el periodista F . B. Torres, 
una interviu amb ela dirigents d'aquesra Secció. 

El nombre de soc:is adherits a aquesta Secció, és de 84. 
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SECCIÓ DE CIENCIES NATURALS.-En atenció a la sol"licitud que, 
en forma reglamentària, varis socis presentaren al Consell Directiu, aquest 
va accedir que els dits consocis formessin la Secció de Ciencies Naturals. 
Atenent, però, al que fixa el nostre Reglament, avui caldrà acordar o no el 
legal funcionament d'aquesta nova Secció en el nostre Centre. 

El voluntariosos consocis que estan adherits a aquesta Secció han real it
za.t, ja, diverses, excursions dedicades a les recerques i a l'estudi. També 
tenen el projecte de reorganitzar el nostre Museu. 

• * * 
I aqu\ acaba, seuyors, la meva tasca de memorialista. No vull cansar més 

la vostra atenció encara que, indubt<iblement, quedin per ressenyar altres actes 
de més o menys importancia, dels quals n'haureu tingut coneixement no sols 
pel nostre Butlletí, sinó que, també, per mitja de la premsa de la nostra ciu
tat, la qual, dit sigui de pas, sempre ens ha acollit amb una afectuosa defe
rència que en aquesta ocasió no vull deixar sense esmentar i agrair. 

És de desitjar que, pel bé de l'excursionisme i tal com he dit al comen
çament, tothom procuri aportar llur ajut i llur entusiasme a l'obra d'engran
diment del Centre. L'entusiasme és el carni més dreturer que condueix a la 
prosperitat i si tenim el goig de veure la nostra volgudà entitat en el lloc des
tacat que actualment ocupa, cal esperar que amb l'ajut de tots podrem veure, 
e• cara, jornades més venturoses per la vida del Centre. S'ha dit que la 
vida passa volant pels qui desitgen fruir-la i que resulta cançonera i insípida 
per aquells que no freturen ni capeixen un ideal de cap mena. Tinc la se
guretat que, a l'entorn de l'obra que el Consell Directiu i les diverses 
Seccions han vingut realitzant, tots hem augmentat més o menys els nostres 
coneixements, alhora que hem passat magnífics moments de gaudi que difi
cilment oblidarem en l'esdevenidor. Sembla que era ahir que, amb tota 
l'energia que ens encomana el nostre ideal, entravcm de ple dintre el curs 
que fineix avui i, ara, novament, ens trobem, ja, davant el començ d'un altre 
exercici, cl qual promet tenir per tots nosaltres una cabdal importancia, tota 
vegada que amb ell cl Centre complirà el seu vint-i-cinquè aniversari. 

Procurem aportar, doncs, en la mida de les forces de cadascú de aosal
tres, l'ajut moral i material a Ics tasques futures de l'entitat, les quals, pel 
que acabo d'exposar-vos, ja podreu veure que no seran pas poques ni man
cades d'importància. He dit. 

A. F4BU I BOFILL 

S"1"úars 
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Crònica 

La Junta General Ordinària.-El dia 28 de setembre, va celebrar-se 
la Junta General Reglamentària, en la qual, després d'aprovar ·se la Memòria 
i l'Estat de Comptes del curs 193 3-34, va procedir-se a l'elecció dels socis 
que havien d'ocupar els càrrecs que engmmy quedaven vacants. Heus ací 
el resultat de l'elecció: 

President. 
Vice·president 
Bibliotecari. 
Vocal d'ARXIU 
Vocal d'Arqueologia, Història i Art. 

Josep M.ª Arola i Camps. 
Josep M." Fargues i Mani. 
Pau Julià i Obiol. 
Rossend Graner i Civil. 
Baltasar Ragon i Petit. 

Tots aquest~ stnyors formen el Gonsell Directiu del Centre, juntament 
amb cis que hi resten de l'exercici anterior, més els presidents de les Sec
cions: 

Vice-president Pere Père i Parera. 
Tresorer . Eduard Noguera i de la Oliva. 
Secretari . Agustí Fabra i Bofill. 
Vocal d'Excursions. Josep Capella i Carreres. 
Vocal (Secció de Fotografia). Antoni Miralda i Espinal. 
Vocal (Secció de Ciències Naturals) Domènec Palet i Barba. 
Vocal (Secció d'E. de N. i d'A. M. Joan Ballber i Pi. 
Vocal (Secció d'Atletisme) . Miquel Boada i Carreres. 
En aquesta mateixa reunió s'aprovà la constitució de la Secció de Cièn

cies Naturals; es modificaren els articles 4, 10 i 19 del Reglament; es nome
naren socis honoraris del Centre, als que fins a la data ho foren numeraris, 
senyors E".arist Ri¡;ol i Simon i Marc Armengol i Trullàs; s'aprova un arti 
culat referent als socis que, amb motiu de trobar-se en atur forçós, tingues
sin de donar-se de baixa del Centre. 

Socis ingressats durant el curs 1933-34:::::.carles Petchamè i Casals, 
Josep M." Morera i Falcó, Domènec Rabassa i Ezequiel, Josep Espona i Puig
serinanell, Sebastià Badielles i Escardivol, Bartomeu Amat i Monset, Joan 
Pujol i Roca, Pere Vidal i Castells, Manuel Fainer i Castellar, Joan Massana 
i Brugueres, Lluís Vancells i Amat, Francesc Badia i Tobella, Ramon Villa
ró i Eusebi, Antoni Anglada i Sabater, Constantl Centellea i Folch, Ramon 
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Santaul:lria i Bonjoc, Marian Sola i Montserrat, Ramon Mascarell i Otto, 
Antoni Piquer i Puig, Santiago Lozano i Villas, Joaquim Blai i Caballero, 
Santiago Figueres i Carreres, Andreu Castella i Cases, Isidre Martí i Bonas 
tre, Francesc Duran i Ullés, Ramon Serra i Alà, Josep Massana i Verdú, Pau 
Pujades i Casarramo::i a, Pau Gonzàlez i Faire, Joaquim Ruiz de Torres i Gai, 
Tomàs Serra i Peñarroya, Carles Sorribes i Plana, Josep Pagés i Gimó, An
toni Torrents i Guillemot, Amadeu Boncompte i Pijoan, Antoni Rossell i 
Ballester, Pasqual Puig i Llanes, Antoni Guillemot i Sagristà, Josep Onàndia 
i Freixa, Joan Ignàcio i Simó, Josep Cadafalch i Guix, Domenec Elíes i Pi
quer, Antoni Borràs i Serra, Miquel Rambla i Castells, Antoni Cadafalch i 
Cadevall, Julià Roura i Garcia, Josep Duran i Vilajoliu, Ramon Coromines 
i Comelles, Sebastia Duran i Aguilera, Francesc Alier i Blanquer, Ignasi 
Oms i Reig, Francesc Ordeix i Feliu, Elies Badiella i Carner, Josep Geis i 
Bosch, Enric kart i Corrales, Eudald Aymerich i Terradelles, Manuel Puig
bó i Creixan, Marc Comerma i Aymerich, Josep Muntada i Tatcher, Quirze 
Gallard i Rossell, Jaume Gener i Cirera, Isidre Riera i Codinas, Josep Abad 
i Gonzàlez, Joan Gonzàlez, Miquel Puigbó i Cots, Andreu Miquel i Ortiz, 
Alfred Serra i Verdera, Joan Prat i Closa, Simó Fiestas i Mani, Pere Mas
sana i Prat, Josep Castells, Salvador Termes i Torreats, Alfons Sola i Ar
feliz. 

Excursions tetes.-Durant els mesos d'agost i setembre s'han realitzat 
3 5 excursions amb un total de 26 3 socis concurrents. D'aquelles, 5 foren 
amb acampada, amb un total de 26 tendes. 

Els llocs visitats amb preferència són els següents: I a Suïssa: Fribourg, 
Berna, Zuric, Lucerna, Meiringen, Interlaken, Jungfraujoch, Gelera del Rò
dan, Laussanne, Montreux i Ginebra; I a Bielsa, Pineta, Touque
rouye, Mont-Perdut, Cilindre, Astazous, Gavarnie, Ossue, Vignemale, 
Bretxa de Roidan, Talion i Vall d'Ordesa; I a Menorca; I a Burgos, 
Leon, Vigo, Santiago, La Coruña, Oviedo, Santander i Bilbao; I 

a València; 1 a l'estany Negre de la Serra del Montarto (Campament de va
cances), havent ascendit als dos Biciberris, Mootarto, Còmolo-Forno, Có
molos-Pales, Gòmolos- Bienes, Collarenos, Punta-Arlè, Agulles de Traves
sany, Tumeneia, etc ; 1 a Girona, Olot, Figueres, Roses, Estartit, Palamós 
i Lloret; 1 a l'estany de Cavallers de Caldes de Bohí; I al Prat de Llobregat; 
1 a Sant Cristòfol de Marganell; I a Masnou; l a Mura i Talamanca; I a 
Vic; e a Moia i Santa Magdalena de Marbà; 1 a la platja de Canyellea, amb 
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dos autocars; I a les Costes de Garràf; 2 a les Fonts de Rellinars; I a Roda 
del Tu; I a Castelldefels; I a Caldes i Casteliterçol; 1 a Sant Feliu del Recó; 

• I a Monistrol, Les Guiileumes i Montserrat; 4 sortides pels nostres encon
torns (Castellsapera, Tres Creus, Gallifa, etc.); 8 a diversos indrets de Sant 
Llorenç (Montcau, La Mola, Castellasses, O bits, etc. ) 

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

«G1.1ia d;: la Vall d'Aran», de Juli Soler. Nova edició del C. E. de C. 
«Memòr:es de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona». Volum 

XXIII, fascicles del 20 al 25 . 
«Resum de les observacions meteorològiques corresponents a l'any I9B », 

de M. Alvarez. 
«Estàdística de fenòmens especials i de la visualitat a distancia, correspo

nents a l'any 1933», de G. Campo. 
«Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa» , volum 1932-33. 
«Documentes pau la historia del Arte en Andalucia), tramès per la Uni

venitat de Scvilla . 
«Boletín de la Academia de la Història», Yolum CIV, quadern I. 
Quatre diferents exemplars de goigs cedits pel consoci en J . Datzira i 

Vidal. 
Un nou exemplar de goigs dedicats a Sant Julià d'Altura, editats pel n<>S· 

tre consoci en Josep M.' Fargas, entusiasta col·leccionista. 
Ben sincerament remerciem là deferència dels generosos donadors. 

Secció de F otogralia Heus ací com ha quedat constituïda per aquest 
curs _la nova Junta d'aquesta Secció: President, 

Antoni Miralda; Tresorer, Manuel Closa; Secretari, Josep Llenes; Arxiver, 
Víctor Plans; Vocals, Miquel Astals i Joaquím Cardus. 

S ·, d'E d N · d'Al M El dia r 9 de setembre ecc10 sport' e eu 1 ta untanya ' 
va celebrar-se la Reunió 

reglamentaria d'enguany, en la qual s'elegí la següent Junta: President, Joan 
Ballber; Tresorer, Manuel Aureli; Secretari, Miquel Cirera; Vocal d'Excur
sions, Francesc Lloberes; Vocal de Material, Pere Anglada; Vocal Auxiliar, 
Ramara Carrés. 

Secció de Ciències Naturals Constituïda, ja, reglamentàriament 
aquesta Secdò, s'ha format la segllent 
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Junta: President, Domènec Palet i Barba, Vice-president, J. Datzira i Vi
dal; Tresorer, Jaume Griera; Secretari, Josep M.ª Fargas; Vocal, Joan 
Galí. 

EXCURSIONS OFICIALS 
MES D"OCTUBRE 

Dia 7.-A Sant Cugat, Sant Medi i Serra de Col/cero/a. Vocal, Josep Es
truch. 

Dia 14. - ldem, idem, ídem. 

Dies 20 i 2 i.-XXIV Campament social (acampada dt tardor) a Tres Creus. 
Secció d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya. Vocal, Josep 
Tintorer. 

Dia 28. - lixcursió a Can :Mir i Font dels Anglesos. Secció de Ciències Na
turals. Vocal, Jaume Griera. 

MES DE NOVEMBRE 

Dia i:-Excursiò de Tots Sants a La Mata, amb autocar. Dinar col·lectiu a 
la masia. Secció d'E. de N. i d' A. M. Pressupost (dinar com
près), 9 ptes. Vocal, J0an Ballber. 

Dia 4.-A Olesa, La Puda, Et Cairat i Sant Salvador de les Espases. Secció 
de C. N. Vocal, Josep M.ª Fargues. 

Dies 10 i I I.-Al Montseny: Sant Andreu dt la Castanya, Sant Marçal, 
Les Agudes, Santa Fe i Gualba. Secció d'E. de N. i d'A. M. 
Vocal, Pere Anglada. 

Dia 18.-Excursió a Monjuïc. Secció de C. N. Vocal, Josep Datzira. 

Dia 25.-Al Montserrat: Coll de Porc, Els Ecos i Sant Jeroni. Vocal, Mi
quel Cirera. 



11 

·Josep Blay 
Mobles - Decoració - Somiers - Enreixats 

Despatx i Tallers: 

Francesc Macià, 57 i 64 Terrassa 

ALFOMBRES - PERSIANES - HU
LES - PLOMERS - RASPALLS -
BARRETS - ESPARTERIA 

A. Rovira 
Casa fundada en x 770 

Font-vella, r4 TERRASSA 

CONFECCIONS I CAMISERIA 
Pamyos i Novetats - Sastreria a mida 

Casa Jorba 
P. Republica, 8 - 10 

Jaume Joyer, I - 3 Terrassa 

Hotel 
Victòria 

CARTA 
COBERTS 
PENSIÓ 

PREUS ESPECIALS PER EXCURSIONISTES 

TERRASSA - Sant Pere, 50 

Fàbrica de Corretges i Guamicioneria en 
general. - Corretges de goma i lones 

J. CASTELLA 
ESPANÓ 
CASA FUNDADA EN 1790 

ESGLESIA, 22 TELEF. 2151 

Ràdio casa F arràs 
Pianos - Música · Mètodes 

Pianos de lloguer - Discos 
VENDES A PLAÇOS 

Jaume Jover, r8 - Telèfon, I 593 

CASA LLUGANY 
SANT PERE , 39 

11 

MATALASSERIA .ARTICLES D'ESPORT 



~ CONSTRUCCIÓ DE CLADS de1nles classes i ARTICLES DE FEHHETEHlfll · 

Fàbrica de Teules mecàniques 11 

~e1ués, Dona~eu i ~. ª 
l Terr(?s cuites per façanes i 

jardins - Articles sanitaris 

Ramon Morral 
E5J!ecíalítat en tota claue de 
Tatxes per a Calçats d'excursió ' 

Mas Adel, %1 :~ Taller: Mina, 60 

TERRASSA 

Droeues 
Productes Químics 

Despatx: Pontvella, 1 - Telèf. 2111 MATERIAL 
1==========11 FOTOGRAFIC 

Casa Martorell 
Perfumeria nacional i eriranatcra 
Pl.-teria 
Bbuferla 
Paraigües 
Ombre Mes 
Objectes propb per a regal 

Conserves 
Perfumeria 

Font-vella, 59 - TERRASSA Sant Pere, 27 - Telè/. 2039 

CASA CUNI 
·111111·· <1111 11111111.. C O N F I T E R I A ·•11u1111u11 .. ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

/LRUTLLA, 52 : TE R RASSA : TELEFON 1 7 1~1 
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Articles d'alumini, 
d'esport i propis 
per a excursions. 
Claus TRICORNI 

P.Père i 
Uni6, 3%. : : T elèf. t 399 i 

i 
........................................... ..................... 0 ............................. 1 

JoíerítJ - BísuferítJ - Opfíca 

VIlt DE J. BHID! 
&ten$ 1:usortít en Tro
jeU$ í Copes d'esport 

Font-vella,, 19 - Palla,, ~ 
............................................... 
= i PELLETERIA OLIVEBAS 
• • • 
: ExtenJ lUIJortit en tote:J cltu1Jes d~ Pells 

l fine/J i corrent/J. • Preu/J limitat:J per éuer 

pel" stn)l<>l'eia fem e{ 10 °\0 descompte 

CAMISERIA 

G. VA~ABIH~ 

Lo més non 
Es~ecialilat a la mi~a 

i 
de fabricació pròpia . - En moneders =i. 

l J A~;;;··· ;~·~ -;·;' 8 l FONT-VELLA, 4 . TELEF. 1491 
• • • • • • .................................................. ,. ......................................... .. 
i 
; 
! Soci!! 

Tens companys? 
Tens amics? 

EXCURSIONS I VISITES COL·LECTIVES 

ALPINISME - ESPORTS D'IVERN 

CAMPING - ATLETISME 

CONFERENCIES I CURSETS - EXPOSICIONS 

BIBLIOTECA: Prestació de llibres i mapes 

SESSIONS DE PROJECCIONS, ETC. 

proposa'ls per associar--los a la nostra Entitat. 

• • l 

i .. • .. • • • • • • • • • • :! 
• • • • 
l • : 
l 

l 
l 

i 
: • • • • ........... ª ................................................................................ ... 
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l 

l 
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• Cafès - Maracaibo - Natura - HaO - Bombons i 
Caramels selectes. - Capses per a presenb, noces 

i bateies. - Cacaos, lucres, Licors, Xocolates, etc . 

MORELL ., Jauine Jover, 2 
j 

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

RAPID EXPRÉS 
DE 

DEL CALÇAT 

Josep MILLANES 
CARRER CREMAT, 16 TERRASSA 

Espcciolitat omb toto claue de sabates d~Esport í 

Exc•rsionisme. - Claus de totes menes. Tenyits de 

totes classes, colors sòlids, en moneders i 'abata 

Adobs perfectes, als 15 minuts 

• 
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M. ABAD RIBERAA-
Pues i Lliços per a Teixits - Extens assortit en Pues de Lloguer 
Filferros de totes classes ~ Enreixats metàl"lícs # Laminació 
en fred de cèrcols per a embalatges altres indústries 

CARRETERA MARTORELL, 29 TELÉFON, 2105 
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