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El VI Saló T erras.senc de F Gtografia 

M És remarcable, si ho cal dir, fou aquest Saló d' enguany en re-

ferència a l'anterior. Bon conjunt de proves i excel·lents 

mostres de que els nostres aficionats al noble art de la fotografia no 

s'adormen damunt els llorers aconseguits. Hi foren presentades 

noranta quatre fotografies, repartides entre setze col·leccions, les 

quals van ésser curosament distribuïdes per les parets del nostre saló 

d'actes i exposicions. El Jurat ~ualilicador va ésser format pels 

senyors Joan Duch, Miquel Astals i Josep Reig; actuà de Secretari 

del concurs el consoci en Joan Pineda. 

Obtingué la medalla d'or en Josep Llenes, per tota la col·lec

ció «Claror». Denota en totes les fotos una finor i un bon gust 

remarcable, especialment en la del gerro d'aigua i en la de lea vaques. 

La medalla de vermell se l'endugué enguany n 'Antoni Miral

da, per la fotografia núm. 54 de l 'aplec «Visions». Trobem en 
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acfuest conjunt una netedat exem[>lar i la recerca del valor artístic 

que té la simplicitat dels motius. 

La medalla d'argent, el jurat l'atorgà a la prova núm. 83 de 

la colla que en ]oac/uim Cardús portà sota el lema «Llum». Aquí 

la ~iinplicitat de motim arriba al màxim i dónà explèndidament la 

impressió de la grandiositat de la natura. També trobem valor 

emotiu en la foto de les espigues. 

En Francesc Aligué amb les seves belles panoràmicjues de 

muntanya, «Cor dels Pireneus». culmir:ant en la prova 6'2, obtingué 

medalla de bronze. 

Una altra medalla de bronze l'assolí en Miquel Llobet, amb 

la fotografia r T del lema: «Engrunes», xopa de bon sentit fotogràfic. 

En Joan Orriols, amb la prova 35 de l'aplec «Jolar» guanyà 

una altra medalla de bronze. Es una cosa d 'esperit ben modern. 

N'Alfons Ribas s'enduu una altra medalla amb la foto tT· 

rica de reflexes efectistes de la col'lecció «Niepce, 18q». 

l finalment la fotografia núm. 19 de la col'lecció «Novici», 

plena de detallisme municiós, deguda a en Josep P rat, obté una altra 

medalla de bronze . 

Dintre les col' leccions premiades hi han altres fotografies cjue 

es fan remarcar, com la del pont de ferro de l' ablec «Niepce» i al

gunes d'«Engrunes» i «Cor de Pireneu». 

Les col·leccions no premiades contenen també proves ben 

apreciables que fan augurar bells resultats futurs. 

Bé, doncs, per la nostra Secció de Fotografia, organitzadora 

d'aquests certamens· anyals. 
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JOAN SOLA, SCH. P. 
Altra vegada el nostre Centre torna estar de dol. El Rvnd. P. Joan Solà, 

escolapi, Soci Honorari de la nostra entitat, mori el dia 7 del passat mes de 
juny, a la vila de Moià, el seu poble nadiu. Durall el transcurs escàs d'un 
any, són ja tres els socis d'honor que Déu ens ha llevat. El P. Solà ens dei
xa, precisament, quan la seva cooperació i la seva ajuda ens era més necessà-· 
ria i quan podlem esperar altres valuosos fruits dels seus coneixements i del 
seu caràcter dinàmic i infadigable. 

Col·laborador entusiasta d' ARXIU, aquest guarda entre les seves pagines 
nombrosos i erudits treballs del destacat pedagog i preclar geòleg i botànic, 
sota la direcció del qual el Centre havia efectuat diverses excavacions en la 
muntanya de Sant Llorenç del Munt, en una de les quals recerques es desco · 
bri la interessantissima sivella del segle V. A ell es deu, també, la part mo
nografic'l de la «Guia de Sant Llorenç del Munt», obra que, actualment, anem 
a lliurar a la impremta i que, amb la seva puhlicació, contribuirem a perpe
tuar la memòria del nostre distingit consoci, demés del número extraordinari 
d'Aaxrn que properament li serà dedicat, d'acord amb el que venim fent 
amb els socis honoraris traspassats. El Centre va conferir· li aquest títol de 
Soci Honorari, cl cinc de setembre de 1930. 

L'interès del P. Solà pel Centre sempre havia estat molt intens, però, 
ara, darrerament, degut a anar-se a editar la «Guiu, aquell interès esdevin
gué vivissim. Una prova d'això ens la donà en la visita que, pocs dies abans 
de morir, una comissió del Ce11tre va fer-li a Moià, en la que, tot emocionat, 
amb veu feble i tremolosa, encara s'interessava per totes les nostres coses. 

Tant a l'acte de l'enterrament, que es celebrà a la dita vila de Moià, com 
als funerals que tingueren lloc a la nostra ciutat, hi assistiren, ultra el Con
sell Directiu, nombrosos consocis, tots els quals sentim, fondament, la per
dua irreparable del restaurador i historiador de Sant Salvador de les Espases 
i dilecte mestre i amic. 

El nostre més sincer condol a l'Escola Pia i als seus familiars. R. l. P. 

. .. -. . .,- . ~. . . -- - . - ;- . :. 
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F aixes de sep~ració entre dipòsits de dues èpoques 

Hi ha alguns problemes geològics, la interpretaciò dels quals pot donar
se com a difinitiva i conclornt, com per exemple, ei pas dt: l'antic Llobregat 
per dalt de les que són avui serres d'Ullastre ll i de Ics Manines, demostrat per 
les gruixes d'acarretjos o pedregars que des de La Puda constitueixen com un 
mantell gairt:bé continu fins a Sardanyola, i també ïaistència Jd Ll:zc Pontd 
de l'Alt Vallès, palesat per les grui xes de bretxc~ i argi le> <: nèaixonades entre 
la serra lada del nord i la central, p;-0\·inents de la Jestrucçi6 i ¡Ji:,soluci6 de les 
llicorelle~ de la serralada paleoçòica del no:d per les aigü.:s pluvials. 

H i ha. però, aleres problemes, la solució dels qua ls no pot donar-se en
cara com a segura, per bé que és moit versemblant i constitueix com una pista 
per arrib~r a la seva intc:rpre1aci6. Un de tals es el fenòmeu que s'observa 
als voltants de Terrassa, on en moits llocs els dipòsits de cada època es troben 
separats els uns dels altres per uoa faixa mes o menys ampla de calç o de 
marga (barreja de calç i argi la), ço que sen1bla indicar qued traspàs d'una èpc· 
ca a la següent es va caracteritzar per un trastorn geològic mes o menp iutens. 

La separació entre els terrenys sarmatians i t:ls ponti ans , entre altn:s llocs, 
pot observar-se a un alterós marge del ve>sanr occidental de la ~erra de can 
Santfeliu; al marge del camí que Jes de la font de can Poal mena al bosc de 
la mateixa casa per ponent; i al fons de la nii de darrera de l'ermita Je Sant 
Miguel de Toudell. 

També damunt les argiles pontianes és freqüent Yeure-hi capes de calç 
de les qua ls sovint se'n desprenen vetes de la mateixa substancia, que en totes 

direccions s'endinsen en l.:s argiles que les suporten, formant -hi xarxes. Es po· 
den observar a la banda de llevant de la costa de can Poal, en el costarut camí 
d'Ullastrell, gairebé al nivell de la casa, i en molts desmunts de la via del Nord. 

Així mateix entre la formació pontiana i els llots vermells quaternaris 
(terra del rajoler) s'hi trobc:n faixes de torturà que a voltes tapissen ei fons 
d'una depn:5sió, com a la costa de can Poal i a alguns desmunts de la via; 
altres formen dures soleres com als marges de la Plaça de l.:s Bruixes, al Nord 

de Sant Pere; i en altres se'n desprenen abun,losos nòduls o llagrimons que 
s'endinsen en els llots vermells, com es veu en entrar al desmunt de can 
Gonteres. Un exemple remarcable de tres prestatges de torturà paral·lels i 
horizontals, es veu a un llarg desmunt de la via del Nord poc abans <l 'arriba 
a l'estació de Sardanyola. 
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Per a la més fàcil interpretació del fenómen de la deposició de la calç, 

notem abans les tres particularitats següents que presenten les faixes que sepa
ren eis dipò>its: I-4' Que les faixes de calç o de marga apareixen sempre 
separant dues formacions o pisos geològics i no dintre de la seva massa, lle
vat de les vetes que se'n dcspreni:-n i que s'endinsen en el sòcol: 2. 0

" Que 
les vetes despreses de h faix'l $Uperficial sovint s'encreuen formant xarxes; i 
3. •r La naturalesa i aspecte que presenta la calç són diferents a cad~ e poca. 

Veiem, doncs, quina significació pot atribuir· se a cada una <l· aquestes 
particularitats: 

r.ª La presencia èe tais faixes de separació entre terrt~nys de dues èpo
ques ¿no podria pervenir de que en el tra:.pàs d'una f..irmaciò a la següent 
s'hctgués produït un trastorn geològic que bagul s fet brollar aig ü.:s carregades 
de calç, i aqubtes haguessi n format corrents superficials que es fiquess in per 
ies esquerd..:s qüe trobaven pel camí, tant s i aquestes e:.querde:. haguessin esta, 
produïdes pel mateix tra>torn com si ja haguessin existit abans? 

2 . ª Es compren que les esquerdes verticals poguessin ésser produïdes 
per retracció o encongiment dels materials o per lleus moviments del terrer, 
però la formació d'csquerdt.s eu tots sentits sembla deguda més ;;.viat a les 
saccejades produïdes per la pressió de les aigües sergents en cercar sortida a 
l'exttrio.r a causa d'un fo~t terratrèmol. 

Malgrat que entre la infiltració d'unes vetes i la infiltraci6 posterior d'al
tres que les travessen n: pog ués mitjançar un interval de temps, aquest intèr

val no podia ésser molt llarg, tenint en compte que durant la deposició de la 
massa de terrenys travessats, la qual té molta gruixa, no tingueren lloc les 

ejeccions d'aigües de calç. Aquestes ejeccions o brollameats sols devien durar 
cl temps precís de formar-se les faixes de separació, ço :¡ue sembla indicar que 
foren produïts per un trastorn sobtat. 

3.' La calç que separa les argil~s o conglomerats sarmatians de les ar
giles grogues pontianes que tenen al damunt, sol ésser cretosa o sigui blanca 
i polsosa com farina, contenint una quantitat de magnèsia. A voltes aquesta 

calç farinosa embolcalla un nucli o nòdul blanc de gran duresa. En canvi la 
calç que cobreix les argiles pontianes és molt dura, i es composa de bicarbonat 
de calç, el mateix que les vetes que d'ella se'n desprenen. La calç dels dipò
sits de travertí o torturà de 1a base dels llots vermells quaternaris (terra del 
rajoler) es presenta en plaques, en gromolls, en ronyons o en nòduls molt 

durs i compactes. 
La naturalesa i aspecte diferents amb que es presenta la calç, vi,iriant 
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d'una època a l'altra ¿no podria pervenir de la diferenta procedència de 

les aigües; de les barreges de la calç amb altres substàncies dissoltes en els 

diferents terrenys recorreguts; i de les diferències de temperatura o de con
dicions en que es dipositava la càlç cada vegada? 

Per a donar- nos compte d'aquestes particularitats havem deixat veure la 

~possibil itat de que pervinguessin de trastorns geològics, i aquesta possibilitat 
es fa mes versemblant atenent a unes coincidències tectòniques que expliquen 
naturalment, no sols l'aparició de les faixes de calç, sinó la diferent naturalesa 

i textura d"aquesta en cada època, confirmant ço que acabem d'indicar. 

Ja s.ibem que a les acaballes de l'època Sarmatiana les premsades que 
venien dr l cantó de Martorell, de Gelida i d'Ordal varen produir en els ter

renys sarmatians, r ecent dipositats, un seguit d'arrugaments paral·lels els quals 
eixos anaven d'O. N . O. a E. S. E., com es veu a les serres d'Ullastrell , de 
c;.111 Santfel iu i de les Martines; i que a les darreries de l'època Pontiana les 

premsades de llevant varen arrugar les argiles pontianes en carenes dirigides 

de nord a sud, com les que es veuen entre Terrassa i l'estació de v;ladecavalls. 
Acabades les premsades de l'època Sarm:itiana, l'Alt Vallès es va anar 

esfondrant profundament, allotjant-se en la nova fondalada les aigües de la 

serral ada del nord, les quals hi formaren el Llac Ponlià; en acabar l'època 

Ponlin11"1 1·aren esfondrar-se els terrenys del V a.llès oriental entre Sardanyola 
i Montcada, buidant-'e aleshores el Llac Pontià, les aigües del qual, vorejant 
Ics muntanyes de la costa, s'escorrereu vers al pla de Barcelona, aleshores 
anegat sota les aigües mediterrànies. 

Amb tals terrabastalls, és de creure que els terrenys esfondrats, actuant 

contra ies aigü:::s sub,olars, les r.:batessin ai lluny fent-hi apareix:er fonts o 

brollador~, com s'es.leYé sovint en ocórrer un gran terratrèmol. I com aques

tes :.igües pervindrien de la descalcificació o dissolució de les calisses cretàci
q¡¡es d'Ordal i de Geli Ja en el primer cas, i de la descalcificació de les calis
scs devòniques del Turó de Montcada en el segon, això ens podria explicar 

l'a p.a rició Je les faixes de calç que separen dues formacions; per altra banda, 

cl diferent origen de les aigües podria dar raó de la diferent naturalesa i as

pecte de la calç de dites faixes. 

Qu •nt a l'aparició dels dipòsits de Tortura i dels llots vermeils quaternaris , 
atè~ que t: l fenò men no és local, sinó que ocupa graus extensions en moltes 

regions ,ie Li !erra, probablement el seu origen degui atribuir - se a una causa 

gtll·cral. ¿Serà degut potser al periode pluvi il que va seguir a la segona gla

,:; 1çi6, com creuen alguns; o al fenómen de la dissolució cie les çalisses per 
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l'anhidrid carh6nic de les aigües, el qual dóna lloc a la formació de l'ano
menada terra ,-ossa de la Carniola, com creuen altres; o bé a les fonts de l'abis
me del Diluvi de Moisès, segons s'havia cregut en altre temps? Es dificil de
cidir-ho. El cert és que els geòlegs no es troben d'acord respecte de l'origen 
dels llots vermells quaternaris ni dd torturà (r)- No insistiré, doncs, sobre 
aquest punt tan discutit encara. 

De les consideracions anteriors sembla deduïr-se'n que les faixes ca
lisses cretoses i els nòduls farinosos que es troben ent:e els terrenys sarma
tians i els pontians podrien pervenir de manantials o surtidors d'aigües carre
gades de calç que haguessin tingut el seu orígen en la descalcificació de les 
calisses cretàciques d'Ordal i de Gelida, les quals aigües brollant a les calisses 
triàsiques de L Puda (2), s'haguéssin barrejat amb les del Llobregat, i seguint 
el curs d'aquest, s'haguessin dipositat a les que avui són.serres d'Ullastrell, de 
can Santfeliu i de les Martines, on es troben en abundància les seves capes 
i nóduls fadnosos. En canvi les faixes i vetes de bicarbonat de calç que co
breixen els dipòsits d'argiles pontianes i s'introdueixen dins de la seva massa, 
podrien ésser degudes a la descalcificació de les calisses devòniques del Turó 
de Montcada. Els brollaments de les aigües carregades de caliça cretosa és de 
creure que haguessin coincidit amb l'e~fondrament de l'Alt Vallès eJJ acabar· 
se l'època Sarmatiana; i els brollaments d'aigües bicarbonatades de l'època 
següent, amb l'esfondrament dels terrenys de Sard:.nyola i Montcada, ocorre

gut en començar el període Pliocènic. 
Encara que aquesta teoria de l'origen de les faixes de calç que separ: n les 

(1) Vegi'¡ el men treb•1l Dua&Drds r11pee1e àe l'Era Qual1rndria. • Agost de 1932. 

{2) «Davant per d:iv:1nt de la Puda, s'hi nota un dipòsit bastant regular de grani llambordes ;,. silu, de 
caliça. concre-:ionada, degud3. sens dubte a la acció d'ai~ües term3lS que a Patravessar aquestes calisses es satn· 
raven d'elles i les depositaven al sortir antigament en aque11a regió, així com ara surten les sulfüroses• Al 
mera .. Estudis gt ológiebs sobre la monlanya àt Montserral, Vic 1880, pàg. 13 4 

No posseeixo cap dada que em permeti fiur l'època de tali brolla.ments d'aigües calissc1 a La Puda, que 
cita el doctor Almera. 

Se'm presenten sobre el particular tres supOsits: I .er Si coincidiren amb els trastorna del fina.l de l'èpoc" 
T ol'toniana, qu•n tl Llobrcg3.t t-¡ va despenjar per primen. vegada del massis del Roure del Vent, rodien dirigir

a e amb ell vers el Bai,._ Penedês, pauant per dalt del Turó del ~ujg, per Esparuguera i creau els Uo's on ua 
hi passa el torrent ~fai. 

2.on Si aque&ts brollaments V•ren coincidir amh els tn .. stotns de les darreries de l'éooca Sarmalian11, de· 
vien seguir el cur& de) Llobregat per les avui serres d'{; llast.rell fins a Sardauyola; i a.quest seria el cas que et• 
poso eu el text; j 

J.er Si varen brollar en ~mbdós trastorns, els dipòsiu de calç deixats per les seve• aigües deu~n trob,r·Se 
•n eh: terrenys d'ambdós cursos del riu; ço que és el més prob,..ble. 
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dues esmentades formacions o pisos geològics no passa d'ésser una suggerén
cia i no un fet ben demostrat, no obstant el què sí sembla una realitat es que 
el traspàs de cada època de les esmentades a la següent, es ,·a caracteritzar 
per un trastorn geològic més o menys important, ço que en part dona un 
caire de versemblança a la teoria dels cataclismians. 

JACINT ELIAS. 

/ 

CAMI DE MAI4.LORCA 
Anar a Mallorca és una de les fites del panorama de tot català. Qui no 

hi ha anat, guarda recòndit o esbatanat el desig d'anar-hi. Però ... Com cal 
anar a Mallorca? 

Molts són els que tot just posen els peus al vaixell, s'entaforen al cama· 
rot i sia per a poder dormir o per basarda del mareig no en surten fins a l'en~ 
demà quan la nau és ben lligada amb cadenes al moll de Palma. Si voleu 
gaudir plenament de l'excursió, no us comporteu pas així. 

El viatge ideal a Mallorca cal fer-lo a la primavera o a començos d'estiu. 
Res de boires tardorals ni maltempsades d'hivern. Cal que el cel sigui clar i el 
mar no massa genuït. 

En muntar al vapor romandreu una bella estona contemplant la muralla 
dels que es queden baix, i mentre la nau s'aparti feixugament, en els moca
dors que s'agiten i en els ulls plorosos, filareu i tramareu mil trossos de dra
ma i mil fragments de novel·la imaginaris, saborejant el gust agradolç d'a· 
quella melangia inherent a. tota partença de vaixell. Després persistireu a 
coberta mentre els llumets de Blrcelona es dilueixin en una aureola fosfores
cent _que a la fi esfondra en el vdlutat horitzó nocturn ... I encara podreu pas· 
sar una altra estona mirant els estels i posant romàntics interrogants a les 
constel·lacions. Després, si, podeu anar a dormir. 

Però a punta de dia, ben dejorn, estigueu dret a. coberta i veurw una 
meravella de colors i formes que mai cap escenògraf, per genial° que fos, us 
podr:a presentar davant. El blau ultramar de la nit s'acarmina i s'aclareix. 
El cel esdevé tendre i la mar pren un color de maragda profund. Al fons un1 . 
telons màgics s'enrotllen i es desenrotllen sense fi . Tot un s~guit d'esqueixa 
laments de muntanyes va passant ran del vapor, totes en silueta encara, 
sense descobrir detall. Solament les masses morades , moradenques, blaves, 
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carminoses, rojes, despres malva, verdes ... si no fos el vent fresc que us dei
xuplina la cara creurieu que sou amo d'un somni deliciós. El sol no para, 
i tot ascendint posa noves tintes a la paleta: ara són minis, arams, taronjes i 
els daurats de tots els matisos i cada moment en més esclat. Llavors arriba 
l'hora que el vapor gira i esmaperduts, atolandrats, gairebé estupiditzats de 
tanta bellesa µs trobareu enfront la meravellosa badia de Palma que s'us obre 
com un ventall de colors, com una immensa petxina imaginada i forjada per 
aquella colla de deus de l'Olimp grec que sabien tant de fer coses així. .. 

Quan sereu més prop, al goig suprem dels ulls s'hi afegira el de la oïda. 
Les campan.es de la Sèu tota daurada deixaran caure uns sons greus que en 
barrejar-se amb la remor de T aigua cada moment menys somoguda us pro-
duïra una emoció inoblidable. • 

Si no sentiu res d'això és que sereu mesells. 

J. ÜUCH. 

UN GRAN ALPINISTA 
Un dels sentiments més característics dels qui practiquen l'excursionis 

me, molt especialment l'excursionisme muntanyenc, és, sense cap mena de 
dubte, l'amor lleial, ferm, desinteressat, que hom sent per als seus companys 
d'ideal. Tots els qui poc o molt han practicat ·r excursionisme d'alta mun
tanya, havent confiat la seva vida a les mans d'un company que els ha sos
tingut des de l'altre cap de corda, tots els qui sentim ben viu aquell anhel que 
comporta l'encís d'atènyer un enlairat cim a traves dels tarterars, de !es gele · 
res i dels espedats, sabem prou bé com aquest amor abasta a tots els alpinis
tes del món: N o en va el gran alpinista, del qual anem a parlar, tracta de «la 
gran família alpina». Tots els que es senten, doncs, agermanats , per aquest 
amor entusiasta a les sublims i grandioses soledats, on les neus tenen el seu 
reialme i on l'esperit sembla trobar-se més prop de Déu, no trobaran pas es
trany si diem que «la gran familia aipina» ha perdut un dels seus millors 
membres, amb la mort de Guido Rey, el ferm alpinista i culte escriptor italià.s 

Els diaris acaben ·de publicar la notícia del traspas d'aquest enamorat 
de la muntanya i, el seu coneixement, ha fet venir a la nostra pensa to t e 

les incidències ·j tots els records de r època del nostre inici muntanyenc, puix 
que, ultra Russell, Javelle, Meillon, Amicis, Camus, Schwartz, Kurz i d'aL 
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tres notables escriptors muotaoyeocs, Guido Rey fou el que amb més intensi
tat desvetlla en el nostre esperit l'afecció a la muntanya i el que més vivament 
c~s impressiona cada vegada que el rellegim. Les seves obres haurien d'ésser 
conegudes de tots aquells que estimen la naturalesa i no tindrien de faltar en 
la biblioteca de cap excursionista muntanyenc. 

L'autor de «La neige sur les pas», Henry Bordeaux, membre de l' Aca
dèmia Francesa i prologista d'algunes obres de Guido Rey vertides al francès, 
va dedicar-li, en les columnes de «Le Jour>>, ço que segueix: «He quedat 
aclaparat amb aquesta noticia. L'edat primer que tot; Guido Rey no va ésser 

mai un vell. Amb ell desapareix: l'home animós i sempre disposat a tot. La 
seva manera d'acollir. la sofrença. Aquest silenci respetuós i valent. Aquest 
rebuig de la inutil queixa. De la mateixa m ort, ell n'ha sabut fer una suprema 
ascensió! ». 

Si un alpinista popular i estimat de tothom hi havia a Itàlia , aquest era 
Guido Rey, el qual, per bé que dirigia una important fàbrica a Tori, el seu 
.cor el tenia sempre a muntanya i cada vegada que algu li proposava de fer-hi 

una anada, ell no deixava pas escapar aquella nova ocasió. «Llevat de la 
muntanya, que és la meva poesia, la meva vida no està feta sinó de prosa», 

diu en «Ressenyes i impressions d'alpinisme». 

Guido Rey fou qui superà, molt més audaciosament, el vencedor del 
Cervi, Whimper. Com aquest, però, degué, segurament, la seva prudència, 
al fet d'haver vist estimbar-se un company seu, per haver-se agafat a una 
roca que les aigües de la gelera havien minat, el qual roquisser cedi al pes 
d'aquell excursionista que va rodolar cingleres avall. 

Entre altres obres, que segurament desconeixem, Guido Rey ha deixat 
escrites «Albada alpina», «Ressenyes i impressions d'alpinisme», «El Mont 
Cerví», «Alpinisme acrobàtic», «Familia alpina» i !(Alpinisme a quatre mans», 
en totes les quals, magnificament il·lustrades, amb un grau d'exaltació portat 
al m:ixim, palesa el seu més gran amor per la muntanya fins a l'extrem que en 
una d'elles consigna: a:Convindria poder demostrar que els alpinistes no són 
pas més savis ni més beneits quc els altres homes. La sola diferencia que cal 
establir entre ells és que alii on els uns consideren que el món habitable 

fineix, els altres hi veuen el portal d'una regió meravellosa, tota plena de 
v isions sublims i imponents, dintre la qual les hores passen amb la rapidesa 
dels minuts i on les jornades són llargues i abundants com una anyada sencera». 

No escau~ia pas ara fer comentaris a aquestes paraules del fervent ena
morat de la muntanya i del gran escriptor, puix que t~ts els qui han tingut la 
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sort de petjar les regions dels grans cimals i de les neus eternes, saben prou 
bé com és certa aquesta afirmació. Valdrà més, per exemple i lliçó de tots, 
que cloguem aquestes ratlles amb unes noves paraules del propi alpinista, les 
quals caldria que meditessin bé tots aquells que van a muntanya a fer proeses: 
e La muntanya no ha de considerar-se com un perill buscat ni com una difi
~ultat a vèncer, sinó com una nova bellesa a posseir». 

A. FABRA I BOFILL. 

Un decret sobre les coves 

Poc temps després de fundat el Centre Excursionista, llurs socis varen 
emprendre's l'admirable tasca de destapar coves i avencs, els quals es 
trobaven obstruïts. 

Tot això, va donar motiu a diversos comentaris, sobre les causes que 
obeïren a tapar les roentades coves i a la vegada el temps que devia fer que 
estaven d'aquella manera. · 

Fa pocs dies, gràcies a les facilitats que ens dóna l'Ajuntament, del qual 
n'estem força agraïts, havem descobert uns documents, que gustosament pu
bliquem sense fer-hi cap comentari; són de molt interès pels que s'han inte
ressat pel descobriment de coves i a la vegada s'hi troba el regust del temps 
que fou publicat: 

«Excm. senyor General, Comandant General d'aque5ta Província en 16 
del corrent em diu el següent: 

L'Excm. senyor Capità General d'aquest districte em diu amb data d'ahir: 
R. S. Al Govern. civil d'<1questa província diu amb aquesta data el que se
gueix: L'experiència ha acreditat que les coves que existeixen en molts llocs 
de la muntanya i terreny trencat que tant abunden a Catalunya, són altament 
funestes a la tranquil ·Iitat i a la seguretat dels seus habitants. 

En elles s'hi aixopluga la gent de mal viure, en elles s'hi amaguen els 
criminals perseguits per la llei, en elles s'hi amagum també els contrabandis• 
tes, fent de les mateixes segurs dipòsi ts del robo i gèneres que perjudiquen al 
-comerç de bona fe:, són la garantia del crim, ja que confiats els seus autors, 
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l;i trobar en aquelles concavitats asil segur contra la persecució de les auto
ritats i força armada es llencen a escometre'ls, i no poques vegades exercint 
d'infernal trafec del segrestameut, servint per amagar i enterrar: en vida, les 
víctimes que destinen per a satisfer llur ambició, despullant-los de llurs for
tunes i de la de llurs fills, amb amen.aces de la vida, sinó els lliuren el fruit. 
del seu treball i el resultat d'una vida activa i honrada. La seguretat indivi
dual dels catalans tots, exigeix una mesura que talli aquests mals, i la con
servació de la pau pú_blica que feliçment es gaudeix la reclama per necessitat, 
ja que el començament de tota insurrecció que per desgr:l.cia n'ha sofert Cata
lunya, ha estat el de lliurar-se de l'acció i vigilància de l'Autoritat, a mercè· 
de dites coves i subterranis, els autors i caps del moviment des d'on han orga· 
nitzat la insurrecció, han fomentat les partides i han preparat les desgracies 
del país i els mals que han seguit a llurs habitants. Desitjós de prevenir abans 
que arribi el cas de castigar-los i evitar al mateix temps les conseqüències que 
d'això en podrien seguir a la massa general dels catalans, pel ben estar dels 
quals m'interesso, he resolt el següent: 

I. Totes les coves que la naturalesa o l'art ha construït i que existeixen 
en el terreny del Districte milita~ del meu comanament interí, mano, siguin 
inutilitzades i obstruïdes de manera que ningú pugui entrar en el seu interior. 

Il. Per a l'execució d'aquesta mesura es dóna el terme d'un mes a. 
comptar dc:s del dia en que aquesta disposició es comuniqui als alcaldes. 

III. Transcorregut el termini d'un mes que es fixa a l'article anterior es 
pvrtarà a la pràctica un detingut reconeixement pels Caps militars dels res
pectius districtes, mossos d'esquadra i demés força i instituts de l'exercit. 

IV. Si pel resultat èel reconeixement es sabés o averigüés l'existencia. 
d'alguna de les indicades coves, es procedirà a indagar les causes de la ino
bediencia, si 110 resultés malicia o maliciosa !'intenció, es dispo5arà la inuti
lltzaci6 d'ofici i a espenses per terceres parts de l'alcalde, cl secretari de l' Ajun
tament del terme en que es trobés la cova i del propietari del terreny que 
aquesta es trobés; però si s'hi veu intenció deliberada d'amagar o altra inten
ci6 reprovada, em reservo providéncia contra qui correspongui, segons les 
circumstàncies. 

V i últim. Els senyors Comandants Generals cooperaran de la manera. 
més necessària a fi de que totes les disposicions que per a l'execució de quan 
queda previngut adoptin els senyors Governadors de la Província, sigui0. 
puntualment executades, de manera que el que en els articles anteriors s'orde
na, arribi a realitzar-se sense interrumpiment de cap mena. 
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Jo em prometo que V . E. comprenJra la imoortància d'aquesta mesura i 
que secundant com sempre "l.:s .meves disposicions en bé de la pau pública 
contribuirà amb zel exquisit a la ràpida execució, tenint la bondat de dictar 
ordres que siguin necessàries al ~eu compliment i servint se Jonar- m<: conei

xement d'elles per a reproduir les meves als Comandants Generals a l'ob
jecte que cooperin i contribueixin a la més rapida execució. 

Ho traspasso a V. E. per a la seva deguda intel·ligència i demés efectes 
que s'expressen. L'hi transfereixo a V. per a llur cumpliment en aquest dis
tricte, notificant me del resultat de l'operació, a quin fi reclamarà V. dels al
caldes, una nota de les coves destruïdes i inutilitzades en el districte de cada 
poble, les quals deuran constar a la Comandancia del Canton per a donar-ne 

coneixement en tots temps als caps de les forces que operen, passant nota 
d'ella per a que consti igualment en aquesta Comandància General. 

El que faig saber a V. per a coneixement, en el concepte que transcorre
gut que sigui el terme fixat per S. E. passarà V. a les meves mans sense es
pera, sots la més estreta responsabilitat una nota arranjada a l'adjunt 
model, de totes les coves i subterranis destruïts i inutilitzats ei; el terme 0 

districte d'aquest poble, en la que explicarà amb claretal el punt on es tro
ben, la distancia i en quina di recció es troben d'aquesta pobl,.ciò, així com 
des de Ja casa de camp més a Ja vora a dites coves, amb tots els detalls que 
s'indiquen en el mateix. 

De quedar V. as~abentat, i d'haver tret còpia de dit model, signarà a con· 
tinuaciò, abonant al portador 3 rals velló pel seu treball. 

Déu guardi a V. molts anys. 

Terrassa, 19 novembre de r850. 

El Tinent Comandant Militar, Antoni Bonet. 

Senyors Alcaldes, Presidents dels Ajuntaments constitucionals dels po
bles del Di;tricte Je Terrassa:... 

Per la còpia: R. DE LA GALERA. 

(Seguirà). 
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Crònica 

La Junta General ordinària . -D'acord amb el que disposa el nostre 
Reglament, el Conseli Directiu es complau a com·ocar tots els senyors socis 
del Ct>ntre a la reunió genera l ordinària que es celebrarà el divendres, dia 20 

de setembre. a dos quarts de dm del vespre, de primera convocatòria i, e n 

cas necessari a les deu, de segona, per tal de tractar dels següents assumptes: 
Lectura i aprovació de l'acta anterior. 

Lectura de la Memòri'l 1934-35. 
Presentació de l'estat de comptes. 
Elecció dels socis que tindran d'ocupar els càrrecs que reghmentariament 

queden vacnnts: Vice-president; Tresorer; Secretari; Vocal d'Excursions. 
Assumptes generals. 

Les conferències i sessions d'aquest curs. -Heus ací una lleugeris

sima recensió dels tres darrers actes del cicle de conferències i sessions d'a
quest curs. No cal dir que, com de costum, assistí a aquestes vetllades un 
crescudissim nombre de socis i simpatitzants, els quals omplien, per complet, 
el nostre ample saló d'actes. 

A continuació dels actes ressenyats en els dos darrers nu meros d' ARXIU, 
el dia 24 de maig ocupà la tribuna del Centre el nostre distingit consoci, se
nyor Marian Solà, qui, sota l'anunciat de Un creuer per la Mediterrània, des
crigué un esplèndid viatge per terres d'Itàlia, Turquia i Grècia. 

Aquesta interessant conferència fou .profussament il·lustrada amb la pro

jecció de nombrosissims diapositius, originals del propi senyor Solà. 

-Una altra vetllada iot<- ressant fou la que va tenir lloc amb motiu de 

projectar-se la interessant pel·lícula El sol de milja nit, documentada explora· 
ció polar, dividida èn quatre parts. 

- Finalment, el dia 7 de juny, el senyor Joan Aguilar, professor natu
ralista del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, clogué l'extens cicle de 
conferències i sessions d'aquest nostre XXV curs, desenvolupant la conferèn
cia Un viatge a l'Jndo-Xina. En començar féu un estudi del pacífic caràcter 
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indi, assenyalant els diversos costums i tradicions que encara conserven. Des· 
prés ressenyà, detalladament, les incidències d'aquest viatge, projectant- se 
més d'un centenar de bells diapositius , d'entre els que ressaltaren els de Port
Said, Bombay, Keipur, Angora, Deli, Madràs, Madura, etc. 

Finida que fou aquesta conferència del senyor Aguilar, el President del 
Centre, senyor Josep M.ª A!:ola, va pronunciar un bell parlament de clausura 
de curs, agraïnt a tothom, als conferenciants i als assidus concurrents, l'in
terès que havien dedicat als actes celebrats. 

Com de costum, la premsa local parlà extensament de totes aquestes 
sessions, la qual cosa ens excusa d~ no fer- ho nosaltres. 

La XIV Diada de Germanor.-Amb un èxit molt rem3rcable el prop
pa5sat dia 2 de juny va celtbrar-se la nostra XlV Diada de Germanor, en el~ 
bells indrets de La Mata de Sant Llorenç del Munt. 

A la tarda del dia abans, en una de les feixes properes a la masia, va ins· 
tal ·lar-se el XX V Campament Social, en les 27 tendes del qual pernoctare!J 
més de 70 acampadors. A la nit va celebrar-se el Foc de Campament, amb 
les cantúries de consuetud, una Cursa amb torxes i, finalment, es disparà un 
caHell de focs artificials tramès per la casa «Pirotècnia Bàguena», de València. 

Al mati del diumenge, mentre arribaven els darrers autocars, hom es 
dirigí a Font -Freda, on tingué lloc Ja col · locació d'una placa retoladora, ge
nerosament cedida pels nostres consocis senyors Segués, Donadeu i C.", el par
lament de salutació i un lonx d'obsequi als assistents. Dc:sprés d'acompanyar 
el Jurat en Ja visita al Campament, es celebrareu els següents actes a l'era de 
la masia, a l'entraJa de la qual penjava una grossa bandera barrada: Entre
teniments ciclistes, Lluita a la corda per c:quips, Festa pels infants, Salts a 
corda pc:r a senyoretes, Concurs de rams de plantes i flors boscanes i Dispar 
d'una traca de cent metres. A la tarda l' «Esbart Dansaire dd Casal Popular 
de Sant Pere», va executar diversos ballets populars catalans i, despres de 
sortejar-se un xai, la cobla «La Principal» interpretà un magnific enfilall de 
sardanes. 

Heus ací el veredicte dels diversos concursos que es celebraren: 

Concurs de rams de plantes i flors boscanes: Matilde Capella, Rosa Munter, 
Francesca Sanchc:z, Maria Carreres, Rosa Casajuana, Teresa Purull i Rosa 
Alavedra. 

Concurs de salts a corda per a senyoretes: Narcisa Miralda, Filomena Car

dús i Leonor MuntaL 
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Concurs de Tendes: Isidre Suana, Josep Tintorer, Manuel Closa Pere 
Anglada. 

Excursions feles.-Durant els mesos de juny i juliol s'han rea litzat 55 
excursions, amb un total de 343 socis concurrents. 16 d'aquelles excursions 
foren a base d'acampada, amb un total de 53 tendes. 

Els llocs preferentment visitats són els següents: 3 excursions al Mont
serrat (St. Joan, St Antoni, Sma. Trinitat. St. Jeroni, etc.); 1 al Montseny 
pel Turó de l'Home, Agudes i Sant Marçal; r a T:.rragona; 2 a Sant Miquel 
del Fai; T a Berga i Santuari Je Quera't; r al Gresolet i Pedraforca; r de tra
vessia d'Aiguafreda a Tmsa; I a Granera, Castellterçol i ~ant Quirze Safaja; 
I a Vallirana; I a Poblet, Prades, Ciurnna. Cornud ella, Montsant i T arrago
na; r a Marro.el l; r a Sant Feliu de Codines i Mvi:i; ro a la costa (Palam6s 
i St . Feliu de Gnixol~; Llanç4. Port de la Selva, Cadaqners, Roses, Castelló 
d' Ampúries i J'E,tartit; Sitges i Vilanova; 5 a Castelldefels; Tamariu. Forne11s 
i Aigua Blava; Blanes, Lloret i Toss~ ); 19 sortides pels nostres encontorns 
(Can Garrigosa, Obac, St. Feliu del Recó, ~l Guitart, Pedritxes, Rellinars, 
etc., etc .); t l excursions pel Sant Llorenç (escalades al Cavall Bernat i a Les 

Fogaroses, La Mola, Soleia, Can Torres, Obits , Sta Agnès, etc., etc.). 

Blb'ioteca . -Ultra els butlletins i revistes que periòdicament es reben 
al Centre, ban ingressat a la nostra Biblioteca els següents llibres: 

«Memòries de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona», Volum 
XXIV, fascicle I. 

«Estudi biogràfic d'Antoni de Martí i Franquès», editat per l' A. de C. i 
A. de B. 

«Butlletí de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona», Volum VI, 

fascicl~, 6. 

a:Boletín de la Academia de la Historia», Volum CVI, quaderns l i II. 

«Romiatge espiritu31•, interessant fascicle descriptiu de les esglésies, 
capelles i -.:rmites de l'antic terme de Terrassa, cedit pel seu autor, el distin
git consoci i ex-president del Centre, senyor.Marian M. Gal\. 

«La riera de can Sant Jaume7>, estudi geodinàmic, lliurat pel seu a•1tor, 

el nostre distingit col·laborador, senyor Jacint Elias. 

Als generosos donadors, les nostres més expressives gràcies. 
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Museu.-Han ingressat a les vitrines corresponents, varis cargols de 
mar, cedits pel consoci en Josep Bc:1il. Diversos fòssils trobats durant l'ex
cursió de la Secció de C. N. a Tarragona. Diferents exemplars de m,;rietes, 
ll1urddes pd vice-secn:tari del Centre, en Jo>c::p 1vl.ª fargas i diva.os lepidop 
tl':rs, i coleopters ced1tsp els consocis en Joau G.ui i Pau Camí, rc::~pc::ctivamenl . 

A tots ells el nostre més sincer reconeixc:mc::nt. 

Dels Jocs Florals de Terrassa.-Per tal de premiar el millor treball 

sobre 1:.1 sentit patriòtic de l'excursionisme, que es pres.,,ntés a.Is Jocs Florals de 

la nostra ciutat, que per la passada Festa Major va organitzar la Joventut 
Catalanista, la nostra entitat va lliurar setanra-cinc pessetes com a premi. 

Com sigui que el Jurat va creure que cap dels treballs presentats a aquell 
tema no mtreixia el premi, va concedir-lo al trc:ball «Per què fan esport les 
dones?», el qual resultà ésser original del senyor Modest Sabater. 

Repartiment de premis.-lil passat dia I 2 de juliol va celebrar-se, en 
el nostre saló d'actes, una interes~ant vetllada de repartiment de premis als 
guanyadors dd Vi Saló [ermssenc de Folografia. que cclebràrc::m durant la pa5-
sada Fc::sta Major i als que guanyaren els concur~o~ que:: tingueren lloc a La 
Mata, amb motiu de la¿\/// lJiada de Germanor. 

Abans de procedir-se al repartiment dels valuo,os premis que enguany 
adqu:ri el Consell Directiu, tingué lloc una sessió de proj eccions comentades, 

a càrrec del president de: la Secció de Fotografia, n'Antoni Miralda, les quals 
projeccions pertanyien a fa regió del Pallars occidental, amb motiu de cde
brar-hi, enguany, el nostre Campament de vacances. Després, el secretari 
del Centre, n' Agust] Fabra, projectà les pel·licult:s amateurs, originals, «XII 
Diada de Germaour> i «Un campament a Sant Maurici», aquesta darrera pre
miada en el li Concurs Català de Cinc:ma Amateur. La sessió cinemàtica va 
ésser amenitzada amb una escaic::nt sonorització . Els assistents, que 0'11pliren 

per complet el no:;tre saló, sonirc::n for.;a sati;fets d'aquesta suggestiva vetllada . 

Les reunions de les Seccions. - En compliment di:l que prescriu el 
Reglament, les diverses Seccions del C entre efectuaran la seva reunió anyal 
ordinaria els dies que a continuació es fixen: 

Secció de Ciències Naturals, el divendres, dia 6 de setembre, a les <leu 
del vespre. 
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Secció d'Atletisme, el dimarts, dia 10 de setembre, a la mateixa hora. 

Secció d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya, el dijous, dia 12 de setembre, 
a un quart d'onze. 

Secció de Fotografia, el divendres, dia I 3 de setembre, a la mateixa hora. 

El V Congrés Internacional d;Alpinisme.-Per haver-ho acordat eo 
el Congrés de l'any pass<1t, a Cortina d'Ampezzo (Italia), enguany, durant 
els dies 3 al 7 de juliol, va celebrar-se a Barcelona el V Congrés internacional 
d Alpinisme. A l'acte d'obt:rtura, que tingué lloc al Saló de Cent de Casa la 
Ciutat, ocu¡.ià la presidència el srnyor Calderó, president de l'Assemblea Mu
nicipal i de la Comissió de Turisme, acompanyat dels senyors Pau Vila, pre
sident del Centre E. de Catalunya, entitat organitzadora del Cor.gres, de M. 
d' A reis, president de l'Union Internacional e des Associa tions d'Alpinisme, de 
M. Michel, M. Ghettel, M. Sjogren, M. Roussi, M. Marchandise, Sig. Fre
singelli i Mmes. Michel i D'Arcís. 

D'entre tots els parlaments volem remarcar el del senyor Pau Vila, qui 
ultra donar la benvinguda als congressistes en nom de tots els excursionistes 
catalans, féu un sentit elogi de la muntanya, remarcant la gran estima en que 
les activitats alpinistes són tingudes a Catalunya. Acabà dient que, contra el 
fanta,ma de la guerra, els enamorats de la muntanya donaven al món una 
prova de germanor i lleialtat internacional. 

Durant aquells dies varen celebrar-se diverses assemblees i reunions al 
Centre E. de Catalunya i a l'Ateneu Barcelonès. Dedica,!a a!s congressistes 
estrangers s'afectuà, també, una sessió de projeccions i una de cinema ama
teur, a fi de donar- los una visió dels nostres paisatges i dels nostres costums. 
Per aquesta darrera sessió fou sol·licitat el film «Folklore>i del nostre Secre
tari. La ~essió de clausura tingué lloc a! Palau de la Generalitat i el banquet 
oficial al Casino de Sant Sc::bastià. Ultra l'excursió a Montserrat, en honor 
dels congressistes, va celebrar-se, després del Congrés, una interessant Set
mana d'c::xcursions pels Pireneus. 

El trecall desenvolupat en les seccions que es formareu, d'Alpinisme, 
Turisme alpí, La ciència i la muntanya i L'Art i la muntanya, fou en extrem 
intens i interessant. Ben sincerament felicitem al C. E. de C. per l'acurada 
organització d'aquest V Congrés Internacional d'Alpinisme, celebrat suara a 
Barcelona. 

El refugi de la Vall Farrera.-Aquest interessant refugi, obra del Co
mitè Català de Refugis, es troba molt avançat en la seva construcció. Sabem 
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que, actualment, sota la direcció del seu arquitecte, el nostre consoci n'Ignasi 
Escuder, hom procedeix a cobrir, ja, aquest casal muntanyenc i també s'en
llesteix la instal·lació de l'aigua viva dintre mateix del refugi. Es creu que 
aviat podrà fixar-se la data de r acte inaugural. 

De l'estranger.- Ens plau remarcar que el darrer número de «La Mon
tagne », orgue del Club Al pi Francès, és dedicat completament al Mont
Perdut dels Pin::neus. Es un exemplar molt interessant, no solament per l'ar
tic!e de Massie sobre la conquesta d'aquell massiu, efectuada pa R.imon<l, 
sinó que per les nombroses fotografies, mapes i planob qm: conté. 

-Peters i Mayer, dos .ilpinistes ale:nanys, han vençut, per primera ve
gada, el verge i tnlgic massiu de les «Grandes Joras~es>, (4.226 m.), als 
Alps. :\queHa as.:ensió havia estat intentada moltes vegades inutilmc:nt, ha
vent ocasionat, fins a la data, nombroses víctimes. 

Excursions Oficials 

MES D'AGOST 

Dia 4.-A la Serra Llarga, Obac i La Portella. Vocal, Pere Massana. 

Dies del 9 al 18.-XXVlll Campament social al Pla de Boet, des d'on s'efec
tuaran diverses ascensions als massius del Pallars o..:cidental. Mines
tra col·lectiva a càrrec de cuiner. Amb autocar fins a Areo i vice
versa. Organi tzada per la Secció d'E. Je N. i d'A. M. 

-Altra sortida a Benasc, Cregüenya, Maladeta, Renc/usa, Am/o, Mar
galida, Salenques, Salardú, B:miero i 1:.spot. Vocal, hidre Suana. 

-Acampada a Malniu. Ascensions al Campcardós, Peiraforca, Pic 
Negre d'Andorra, etc. Vocal, Josep Tinwrer, 

-Altra a Menorca. Mahó, Cula Jfesquita, Fornells, Mercadal, etc. 
Vocal, Josep Roig 

-A Núria, Pic d'Infern, Ull de Ter, Gorges de Carançà, Xalet de 
Corta/ets, Canigó, Cadi i Núria. Vocal, Josep Llenas. 

-Altra a Sitges i Vi/anona. Vo::al, Joan Girona. 

-A Calella, Palafrugell, Sant Sebastia i Tamariu. Vocal, J. Ubasart. 
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MES DE SETEMBRE 

Dia z.-XXIX Campament social al cim de Castellsapera. S'efectuara el des-

cens a l'avenc amb l'escala de corda. Vocal, Josep Bdil. 

Dia 8.-Excursió a Malva/s. Secció de C. N. Vocal, J. Oliver. 

Dia 15. A Sant ]u/ió. d'Al:ura i Ribatellada. Vocal, S. Llimona. 

Dia 22. -A Santa Creu d'Olorde. Secció de C. N. Vocal, J. Datzira. 

-Altra a l' Euftó.via, Les Fogaroses, El Davi i Les CaJtellasses. Vocal, 

Pere Anglada. 

Dia 29.-XXX Campament social al Guilart. Vocal, J. Ballber. 

NOTES.- Davant la impossibilitat d'incloure anticipadament en aquest full 
totes les excursions que realitzara el Centre, es prega als senyors 
socis que tinguin intenció d'efectuar alguna sortida, que procurin 
passar pel nostre esta'.ge els dies de les reunions preparatòries, 
puix que, cada divendres, en la post d'anuncis, hi baud anun
ciada l'excursió o excursions que es realitzaran el diumenge 
següent. 

-Tots el ; senyors socis que tinguin alguna 1mc1.11lva respecte a 
excursions a realizar, són pregats de comunicar-la al Vocal d'Ex
cursions. 

-Per tal de facilitar la confecció de l'estadística. «Excursions 
fetes» que s'insereix a cada número d' ARXIU, els senyors socis 
són atentament pregats de pmar a coneixement del Vocal d'Ex
cursions, els itineraris de les excursions que hagin efectuat, la 
data, el nombre de companys i el de tendes, cas d'haver efectuat 

camping. El Consell Direcdu agrairà que cada grup de socis 
que realitzi una excursió procuri que un d'aquests tingui cura de 
comunicar aque!les dades al V oca! esmentat. 

-Cal avisar per escrit al Secretari del Centre, si es reb defi
cientment Aaxru, així con¡ els canvis de domicili que efectuïn 

els associats, 



Josep Blay 
Mobles - Decoració - Somiers - Enreixats 

Desp:i.tx i Tallers: 
Francesc Macii, 57 ï 64 Terrassa 

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

A. Rovira 
Casa fundada en 1770 

F opt- vella, I 4 TERRASSA 

CONFECCIONS I CAMISERIA 
Panyos i Novetats - Sastreria a mida 

Casa Jorba 
P. República, 8 - 10 

Jaume Jover, I - 3 Terrassa 

~tfJ'r~fr5e Hotel 

1
( r• . ~1 Victòria 
\7 · l~ CARTA 

/¿¡RRAS~,Y- COBERTS 
- PENSIÓ 

Preus especials per a excursionistes 
TERRASSA SANT PERE, 50 

Fàbrica de Corretgt:s i Guarnicioneria en 
gi>neral - Corretges de goma i lones 

J. CASTELLA 
ESPAÑÓ 

Casa fundada en r790 

ESGLESIA, 22 TELE F. 2 r 5 r 

Ràdio Casa F ARRAS 

Pianos - lVlúsica - Mètodes 

Pianos de lloguer - D~scos 

VE~DES A PLAÇO::, 

Jaume Jover, r 8 Telefon , r5 93 

CASA LLU GANY 
SANT PERE , 39 
11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 111111 

li 

j\ .MATALASSERIA ARTICLES D'ESPOR~JI 



¡- CONSIHOCcrn DE CLAUS ~e Ioles classes i ARTICLES DE FERRETERIA ! 

Fàbrica de Teules mecàniques jl 

~e~ués, Dona~eu i ~.ª 
TERRES CUITES PER FAÇANES 

JARDINS - ARTICLES SANITARIS 

Despatx: Font-vella, I - Telèfon 211 I 

Casa Martorell 
Perfumeria nacional l edran1tera 
Platerla 
Rbuteria 
Paraigfies 
Ombre t-les 
Objectes propis per a regal 

font-vella, 59 TERRASSA 

Ramon Morral 
Especialitat en tota clcuse de 

Totxes per o Calçats d'excursió 
Mas Adel, 21, Taller, Mina, CiO 

TERRASSA 

Galí i C.ia 

Productes Químics 

Droèues 

MATERIAL 

FOTOGRAFIC 

Conserves 

Perfumeria 

Sant Pere, 27 - Telèf. 2039 

CASA CUNI 
CONFITERIA 

\l RUTLLA, 5!.I : TERRASSA : TELEFON 1717 l. 
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l 

d'esport i propis · 

1 per a excursions .. 

Claus TRICOUNIS '.; ' p. p èrc l 
l~·-····-· ... ---~-·~---~··......:::~:~~~~~--1 
l ~m~~rn~ ! ¡' 

teus i Copes d'esport i • • 
Foni-vella_, 19 - Palla_, .l l Lo més nou i 

Especialitat a la mi~a 

l 
Exten• ttnortit en fote• clttU~• d11 Pell• ~ l 
jinea i corrent!l. • Preu!J límífaf1 per é1ter · U · 

1 ~:~;;s;?~!~~~~~~ FONHELL4, 4 · TELEF. 1491 l 
i~···~-······~··--·-·-··~~~--~···~~~I 
l Soclfl l. l EXCUR~~:i~I~;~s'.T=p~~~~~;i: 1

1 CAMPING - ATLETISME 

l CONFERENCIES I CURSETS - EXPOSICIONS l 
Tens companys? BIBLIOTECA: Prestteió de llibret i mapes 

l 
Tens amics? sESs10Ns DE PROJEcc10Ns, ETC. 

1 proposa' /s per as.sociar-los a la nostra Entitat. 
•••• l -··•••••H•-•HW•- -----·-·--•H••••llll• 
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l Cofès - Maracaibo - Natura - Haf - Bombons i 1· 
Caramels selectes. - Capses per a presenb, noces l l bateies. - Cacaus, Sucres, Licors, Xocolates, etc. ¡ 

1 e MORELL ., Jauine Jover, 2 ! 
1...................................................................................... . ..... 1 

l RAPID ~XPRt~E DEL CALÇAT 11 

l !A?!~!!EM~~LLA!:~~ . 
Especialitat amb tota clauc de sabates d'Esport i 

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

totc1 claHc1,, colors ablids, en moneders i sabates l Adobs perfectes, als 15 minuts 

1·· ... ~~···~·~---~·~···~~--~~····~--~~· .. ·~···~' 
l M. ABAD RIBERA l 
• Pues i Lliços per a Teixits - Extens assortit en Pues de Lloguer l 
l filferros de totes classes .. Enreixats metàl·lics .. Laminació •

1
• 

en fred de cèrcols per a embalatges altres indústries 

l ~=~:~~_:_ ___ ~~~~~~ .. ~::J 


