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POBLET 
ENGUANY s'esca uelcen-

__¡ tenari de la deslrucció de 

Poblet, el gloriós monestir de 
Catalunya . L 'any 183_-), aquest 

cenobi. cjue tanca''ª t antes pà
gines brillants i grandilocji_º1enls 
de la nostra bislòria, s' e~fondra
va amb eslrèl>id esfereïdor, sota 
la teia i el ¡1illatge d'una multi
tud enfollida. La guerra dels 
sel anvs. les fortes coiwulsion:; 
políti~ues i l'embrutiment pro
grcs~iu del poble, po rtaren, entre 
altres conseqüències, la destru cM 
ció d'aquest joiell arcjuilect ònic. 

Poblet, situat al peu de la serralada de Roquerol, do mina tota 
J ;i Conca de B arbarà i el seu esguard arriba fins a la plana d'Urgell. 
Va é$ser fundat pel Compte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, 
qui , des¡)l·és d"haver expulsat. en J 148, els moros d 'aquelles ten-es. 
fé u donació d'una ¡)art d' acjuesles als monjos de l'Orde cislercienc, 

assabentat com eslava de l' auslerilal religiosa i de les normes de 
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treball establertes pel seu fundador, Sant Bernat. En JI53, la co
munitat va prendre'n possessió, tot nomenant el primer abat, que 
fou el monjo Gerau, 

Com sigui que els monjos d'aquesta orde treballen les se\·es 
terres, aquestes desseguida esdevingueren fèrtils i productives i el ce
nobi anà creixent, ràpidament, fins que esdevingué el monestir més 
=mportant de la institució. Desseguida ja es donà molta im portàn
cia als fossars on s'enterraven els membres de les famílies dels nobles 
i, després, els de la família reial Catalana-aragonesa. Amb llurs 
donatius i llegats, el cenobi s'anà engrandint i sota la direcció dels 
primers abats constructors -el capdavanter Ponç de Copons- el 
monestir va créixer considerablement. 

Durant aquest desplegament, floria a la nostra terra l' a1t romà
nic, l ' art català per excel' lència, el qual deixà magnífiqui::s fJ lasma
cions al monestir, així com, més tard, també ho féu el gòtic. A 
mida que els corrents arquitectònics anaven canviant, s'introduïen, 
així mateix, al ric cenobi, en el qual s'acollien, dignament, totes les 
manifestacions d'art que n 'eren mereixedores. 

Per l'interès que té per la nostra ciutat, esmentarem que durant 
els abadiats quadriennal&, regentaren l'abadia de Poblet dos il·lustres 
terrassencs: Antoni Rossell i Josep Barba. El primer d'aquests, 
fou abat durant tres quadriennis, així com, també, fou nomenat De
finidor General de Catalunya, en un Capítol Provincial de l'Orde. 
A l'abat Rossell es deu la construcció de les artístiques cambres 
sepulcrals de la casa de Segorb i de Cardona, així com nombrosos 
donatius, que obtingué de D. Pere Anton d'Aragó, tals com el 
riquíssim capell cardenalici del seu germà, J' espasa del cèlebre Infan t 
Fortuna i moltíssims altres valuosos objectes per a la decoració i 
ornamentació del monestir. 

L'any 1663, aprofitant la seva estada a Barcelona, I' abat 
Rossell estigué, també, a la nostra ciutat, on va celebrar· hi missa de 
pontifical. Durant el tercer abadiat d'aquest destacat terrassenc, va 
obtenir, de nou, de D. Pere Anton d'Aragó, altres valuosos 

donatius·, essent el principal una important biblioteca de més de 30 
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Dibuix de M. A vella neda 

armaris, amb 4 .322 volums, luxosament 

enquadernats. 
L'altre terrassenc, Josep Barba, regentà 

J' abadia pobletana quan l'històric monestir es
tava, ja, en plena decadència. En 18 II , J' exèr
cil invasor espolià al cenobi molies cosrs de 
valor, motiu pel qual l'abat va fer tr;isl\adar els 
objectes més valuosos a Mallorca. E.Is esde
venimenls de J' època i la davallada que sofria 
Poblet, feren que l'abadiat de Josep Barba no 
foa pas tant sortós i ma¡inificent com el de 
l'abat Rossell. 

J;,n 1812 , el nou capità ¡icneral de Catalunya, proposant-se 
recobrar la ciul:.ü de Tarragona, va demanar ajut a Poblet. Negada 
aquesta l)retensió del capità, per l 'abat Barba, ac(uell l' obligà a man
tenir un cos de l'exèrcit i, vulgues no vulgues, Poblet esdevingué 
caserna genera L N o volem ressenyar, ací, ara, les moltes incidèn
cies c(ue ja ba re¡iistrat la història: esmentarem, solament, que en 
fin ir l'abadiat d'aquest segon terrassenc, Poblet ja no pogué elegir, 
de moment, l'abat successor. Anys més tard, durant el segon 
abadiat de Josej) Barba, 1821-23, l'infortunat n;oneslir sofrí una 
malestruga sublevació, de tristes conseqüències, , puix c(ue el cenobi 

restà orfe de mora dors i a mercè de tothom. 
Fins a finals del segle XIIf, doncs. resplandí a Poblet la llum 

de les més altes conquestes de l'esperit -de la nostra terra. Després, 
poc a poc, s'enrunà, espiritualment i materialment, aquesta obra 
intensíssimament bella, la contemplació de la cjual inspirà a Felip II, 
la construcció de l'Escorial. 

Abandonat del poble i dels reis, el monestir de Poblet. repre
sentatiu de les essències més pures de la nostra raça, va sofrir tota 
mena de martiris , els quals arribaren fins a la terrible profanació del 
18 35. Enguany, després d'un seg le d'aquells fets vandàlics, com 
sentint la dignitat de la seva història, la nostra generació vol com

mèmorar els cent anys d'aquella tragèdia, reconstruint, curosament, 



180 ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 

l'admirat cenobi. De tots els indrets de Catalunya sorgeixen veus 
d'encoratjament ¡)er la t~sca, en tots conceptes lloable i meritíssima 
de l'il·lustre patrici Eduard Toda -al que caldrà qualificar de gran 
abaL de la reconstrucció pobletana - de portar a cap, secundat pel 
Patronat que ?resideix, aquesta gran obra. 

El nostre Centre, conscient de la seva finalitat jJatriòtica, 
posant per damunt de les passions, de les enveges i de les discòrdies 
humanes, l'enaltiment i la dignificació de Catalunya, ha a portal el 
seu gra d~ sorra a la subscripció oberta en pro d 'aquesta reconst ruc
ció, alhora que ja està preparant una interessant excursió-visita a 
l'històric monestir; i, ara, per mitjà d' acjuestes li.umils ratlles, la nos
tra entitat junta cl seu clam encoratjador, al conjunt de veus cata
lanes que pregonen, als quatre vents, aquesta croada civilíssima i 
simbòlica, alhora, de l'inici de la reconstrucció espiritual de la nos
tra pàtria. 

Si un dia el nostre ¡)Qble, per una ceguesa espiritual, oblidant 
el que signifiquen les ares pairals, va odiar i destruir Poblet, av ui 
aquest mateix poble es redreça i el reedifica. Cal cjue Catalunya 
torni a posseir, com¡)letamen t rescatat de les ruïnes. el monetir de 
Poblet i cfue, de la visió tràgica de la seva deslrucció, so ls en tin gui 
una recordança: Una recordança que, temjJs a venir, solament si
gui l'evocació poètica que va deixar-nos l'immortal Guimerà. 

20 OCTUBRE AMB AUTOCARS 

EX CURSI O SOCIAL A POBLET 

Consoci! no hi manquis. Vina amb els familiars! 
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Memòria del XXV Curs, 1934-35 

Ames I CONSOCIS: 

Per tal de complimentar, una vegada més, el que disposa el nostre Re
glament, vaig a donar-vos compte de la tasca que la nostra entitat ha portat 
a terme durant l'exercici que fineix avui. Tot i comptar amb la vostra bene
volència, m'ha preocupat un xic el fet d'haver d'aplegar, per quarta vegada, 
totes les dades i totes les nostres actuacions, de manera que, en fer-vos-en la 
recensió, no fadigués desmesuradament la vostra atenció, puix que, degut a 
la vitalitat i a l'accentuada empenta que actualment porta el Centre, seria llar
gu\ssima l'enumeració detallada de tots els actes realitz~ts. 

Malgrat els pocs mirjaos econòmics de que disposem, el Consell Direc
tiu, secundat per tots vosaitres, ha pogut portar a terme l'obra que vaig a 
ressenyar-vos, degut a haver-hi esmerçat un esforç de voluntat molt notable i 
un grau força pujat d'entusiasme, cosa que tots vosaltres haureu pogut cons
tatar, fàcilment, en totes les nostres actuacions. 

I és que, amics, malgrat .que curtegin els recursos econòmics, l'entusias
me i la voluntat, posats al servei d'un ideal, a volres fan miracles. I què no· 
farà un excursionista sencer, un excursionista veritat, per acostar-se cada dia 
més al nostre ideal? Què no farà aquest excursionista per millorar cada dia 
més el seu cos i, sobretot, el seu esperit, tota vegada que tots sabem que 
Excursionisme ultra significar un exercici físic, vol dir, principalment, escola 
de ciutadans? Ciutadans que van a fora, no amb la finalitat de caminar per 
caminar, fer costellades i malmetre les fonts o la vegetació, sinó tot el con
trari; ciutadans que, buscant un sedant per llurs quotidianes activitats, s'apro
p·en a la naturalesa per a gaudir dels seus encisos, bo i adquirint dades i 
coneixements fins aleshores ignorats per l'excursionista. 

Per això una de les nostres majors satisfaccions, és la de poder mostrar 
el Centre com un veritable recer on els excursionistes que e'ns hi apleguem, 
ultra recórrer les valls i les muntanyes, tot plantant les nostres tendes prop de 
la mar, dels estanys o dels rierols i d'escalar, amb vigorosa embranzida, els 
més alterosos pics, donem tota la importància a les coses de l'esperit. 

Vegeu, sinó, la veracitat d'aquestes afirmacions, per l'historial que segui
dament vaig a llegir. Abans, però, vull prevenir-vos -puix que aixi no re
breu la nova tan fulminantment-que, escoltant aquesta memòria, segurament 
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sereu sorpresos per una noticia joiosa i exultant, que el Consell Directiu s'ha 
reservat, intencionadament, per comunicar-vos-la i fer-la pública en aquest 
acte, tota vegada que, aquesta simple nova, constitueix, per ella sola, un 
digne co lofó d'aquest XXV curs. Escolteu, doncs: 

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

Numeraris, 328. 
Honoraris, 4 
Com sigui que durant l'actual curs hem nivellat el nombre d'altes i 

baixes, la quantitat de socis esmentada és igual a la de l'exercici anterior. 

BUTLLETÍ: El nostre butlletí ARXIU, ha apareg ut amb tota regularitat 
del número 91, setembre-octubre de 1934, al numero 96, juliol-agost de 
1935, en tots els quals números s'hi han publicat interessants articles, alguns 
dels quals originals de destacats homes de lletres i de ciència. En aquests sis 
números hi ha estat inserida una trentena de gravats força interessants. 

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

-El numero 93 d' ARXIU, que fou dedicat als nostres socis honoraris, 
senyors Eugeni Ferrer i Angel Sallent, que moriren r any passat, ens fou in
tensament sol·licitat per nombroses entitats i particulars de la nostra terra . 
També uns numeros atrassats del nostre portantveu ens varen ésser demanats 
per la Universitat de Colònia (Alemanya). 

- Diversos exemplars d'ARXIU han estat cedits a la «Bibl ioteca Munici
pal, Soler i Palet», els quals ens foren sol·licitats per tal de completar la col
lecció del nostre portantveu, existent en la dita institució. 

BIBLIOTECA: Durant aquest curs la nostra Biblioteca ha estat aug
mentada amb notables volums i mapes, molts dels quals han estat cedits per 
cultes socis que, en aquesta avinentesa els palesem, de nou, el mes sincer 
agraïment. Un lot de cinc volums, originals del nostre malaguanyat soci 
honorari, senyor Sallent, ens fou lliurat pel fill d'aquest, senyor Josep M. 4, al 
que, també, li repetim les gràcies. D'altres han estat àdquirits amb els fons 
de l'entitat. 

- Els títols dels volums, fascicles i mapes ingressats enguany, s'han anat 
publicant a ARXIU a l'apartat corresponent a la Biblioteca; repetir, ací, aquells 
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titulars, ens sembla innecessari, alhora que així aconseguirem abreujar aques 
historial. El nombre és com segueix: Volums, 25; Fascicles, 13; Mapes, 6; 
Goigs, 7. Actualment figuren a la Biblioteca 875 volums. 

-La Biblioteca circulant .icusa el següent moviment: Guies i llibres de 
muntanya, 68; Novel·les, 17; Viatges, u; Història, 7; Poesies, 3; Fotografia, 
4 . El total, doncs, de "olums prestats és de I 10. 

-Durant aquest curs, la nostra Biblioteca ha estat millorada amb l'ad
quisició d'una esplèndida taula de lectura. 

MUSEU: Atenent el prec de la Secció de Ciències Naturals, s'ha am
pliat convenientment el nostre Museu, amb l'adquisició d'un magnífic armari· 
vitrina. 

- El consoci, senyor Joan Gali, féu donació d'un gros estoig, contenint 
més d'un centenar de bells insectes. 

-Han passat a les vitrines corre5ponents, nombrosos exemplars de fòs
sils, de petxines, de cargols de mar, de lepidopters, de coleopters i un bell 
exemplar de éranc de riu, lliurats pels consocis senyors Fargas, Segués, 
Datzira, Galí, Estruc, Oliver, Beli!, Rigol i Camí, a tots els quals els repetim 
les gràcies. 

CONFERENCIES I SESSIONS: Força remarcable ha estat el nombre 
de conferències i sessions celebrades durant aquest curs. Tots recordareu la 
normalitat amb que s'anà descabdellant el programa cultural que us oferírem, 
així com l'èxit esclatant que obtingué cadascun d'aquells actes. 

- La sessió inaugural d'aquest XXV curs, a la qual assistí una represen
tació de )'Excm. Ajuntament, anà a càrrec del publicista barceloni, ferm 
orientador del nostre excursionisme, senyor F. Pujol i Algueró, qui, després 
del parlament d'obertura de curs, que pronuncià el president del Centre, se
nyor Josep M." Arola, desen.,olupà la interessant conferència Qüestionari per 
al nostre excursionisme, dissertació que desvetllà un viu interès, pel seu gran 
valor pedagògic excursionista. 

-A continuació de l'acte inaugural, ocupà la tribuna del Centre el mem
bre de l'Institut d'Observació Psicològica i prestigiós critic cinematagrafic 

·barceloní, doctor Jeroni Moragues, qui va dissertar sobre cl suggestiu tema 
El Cinema vist per un excursionista i l'Excursionisme vist per un cineofiJ. 

-La tercera sessió, que tingué lloc al nou cinema La Rambla, a l'ende
mà de la seva inauguració, va ésser confiada a la Secció de Cinema del Centre 
Excursionista de Catalunya, la qual presentà, a la nostra ciutat, una acurada 

,,, 
<' 
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selecció de: films premiats en el III Concurs Català de Cinema Amateur, or
ganitzat per la dita Secció. Es projectaren les següents pel·lícules: Illa d'or, 
de Delmir de Cara!r; Esclat, de Francesc Gibert; Refi~xos, de Domenec Gimé
nez; L'auca del senyor Canons, de Salvador Mestres; Nord d'Itàlia, de Delmir 
de Carall; Reporter Mecanico, del mateix autor; Aqmsta nit no surto, de Fran
cesca Trian de Prats; Memmortigo?, de Delmir de Caralt. 

El nombrosissim públic, que omplia l'ample pati de butaques, premià 
amb calids aplaudiments cadascun d'aquests films, els quals eren projectats 
amb la deguda sonorització. 

-El destacat historiador local, senyor Balta~ar Ragon, vocal d' Arqueo
logia, Història i Art del Centre, va dissertar sobre el tema Els carrers de 
Terrassa, interessant conferència que va ésser il·lustrada amb projeccions. 

-Una altra vetllada força interessant fou la que va confiar-se a la Secció 
de Cinema d'«Amics de les Arts» de la nostra ciutat. Amb la corresponent 
sonorització es projectaren les següents pel·lícules: Monasterio de Piedra, de 
J. M. Guix; Morritia, de Joan S:.lvans; Escenes de ln. costa, d'Ignasi Salvans; 
Folklore, del qui té l'honor de parlar-vos; Itàlia, de Francesc Argemi, Pallars 
i Ribalforça, de Joan Salvans; Diaris, del mateix autor. 

-El senyor Josep Torent, distingit advocat barceloní, secretari de la 
Secció d'Esports de Muntanya del C. E. de C., n cont.u-nos Una excursió 
amb esquis pel Cercle de Gerbé, Colomers i Saburedo, interessant conferència que 
va ésser acompanyada d'escollides projeccions. 

-Altra vetllada fou la constituïda per la projecció de l'interessant film, 
en quatre parts, La conquesta del Mont-Cerví, interpretada per Lluís Trenker. 

-El culte novel·lista i pintor, senyor Joan Duch, ex-dirigent del l.entre, 

va dissertar sobre el t~ma Recorrent el Nord d'Espanya, suggestiva narració, 
il·lustrada amb la projecció de bells diapositius i amb la d ºun film amateur del 
nostre consoci, senyor Josep Marquès. 

-Una nova sessió cinematogràfica tingué lloc amb motiu de projectar
se la pel·lícula El sol de mitja nit, documentada exploració polar. 

-El nostre distingit i culte consoci, senyor Marian Solà, va desenvolu
par la conferència Un creuer per la Mediterrània. Aquesta intere~sant narra

ció, d'un viatge per terres d'Itàlia, Turquia i Grècia, va ésser profussament 
il·lustrada amb projeccions. 
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-Finalment, cl senyor Joan Aguilar, professor naturalista del Museu de 
Catalunya, va cloure el cicle de conferències i sessions d'aquest curs, con
tant-nos Un vicrJge a l' lndo-Xina, interessant narració que també va ésser 
acompanyada amb la projecció de nombrosos diapositius. 

Cal remarcar que la premsa local i ARXIU publicaren comentaris, críti
ques i ressenyes molt més extenses d'aqu.estes conferències i sessions, a les quals 
assistí ull nombrós i selecte auditori, que premià, amb càlids i sincers aplau
diments, la tasca meritòria dels que amb llur actuació honoraren el nostre 
Centre. En aquesta oportunitat palesem, de nou, a tots ells, el nostre més 
sincer agraïment. 

EXCURSIONS: Durant aquest curs s'han efectuat 226 excursions, amb 
un total 1.399 concurrents, sense comptar-hi el gran contingent de persones 
que assistiren a la XIV Diada de Germanor. Com sigui que en l'apartat 
«Excursions fetes» del nostre portantveu han anat apareixent amb tot detall 
les excursions efectuades, vegeu, a continuació, solament, per tal de no 
repetir-vos-les, un resum numèric de totes les nostres sortides: Als Pirencus 
i llurs comarques, 40; Al Motseny, 7; Al Montserrat, ro; A les Guillcries, 2; 
A la costa, 21; A Mallorca, l; A València, l; A la Plana de Vic, 2; Al Moia• 
nès, 3; Al Llussanès, 2; Al Priorat, l; Al Penedès, 2; Al Bages, 6; Al Giro
nès, 2; Al Camp de Tarragona, 2; A la Segarra, I; Al Pla d'Urgell, l; Al 
Vallès 10; Als encontorns de la ciutat, 4 5; Al Sant Llorenç del Munt, 67. 
S'efectuà, c'.emés, una visita a la fabrica de vidre de Mataró. 

Finalment remarcarem que 3 I de les excursions als Pireneus s'efectuaren 
amb esquís i 29 del conjunt total de sortides, han estat fetes a basc <l ' acampa• 
da, amb I r l tendes i 272 acampadors. 

Els campaments socials d'enguany han estat sis: el XXIV a Tres Creus, 

amb 6 tendes i 16 acampadors; el XXV a La Mata, amb 27 tendes i 68 acam
padors; el XXVI a can Torres, amb 5 tendes i I 1 acampadors; el XXVII al 

Pla de Boet, que fou cl de vacances, amb r 8 tendes i 3 7 acampadors; el 
XXVIII a Castellsapera, amb 5 tendes i I 2 acampadors i el XXIX a Rellinars, 

amb 17 tendes i 35 acampadors. 
Una lleugera comparació de totes aquestes dades !imb les de J' any passat, 

ens dóna un augment de 59 excursions i de 67 concurrents, així com de 15 
tendes i 41 acampadors, ço que confirma, una vegada més , la vitalitat d~ 
Centre. 

XIV DIADA DE GERMANOR: Aquesta festa que anyalment celebr~ 
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el Centre, va tenir lloc el dia 2 de juny, en els bells indrets de La Mata. A la 
vigília ja va instal·la r-s'hi el XXV Campament Social. Durant el diumenge 
un crescudíssim nombre de persones es traslladaren a La Mata per mitjà del 
servei d'autocars que s'establí. Es retolà amb una placa, la Font-Freda i es 
realitzaren diversos concursos, essent els principals el de Rams de plantes i 
flors boscanes, el de Salts a corda per a senyoretes i el de Tendes. Hi ha
gueren jocs per a infants, ballets populars catalans, executats per l'Esbart del 
Casal Popular de Sant Pere i una audició de sardanes. 

El dia I 2 de juliol va celebrar-se, en el nostre Saló d'actes, la vetllada de 
repartiment de premis als guanyadors dels concunos. Es projectaren diver
sos diapositius dels Pireneus i els films amateurs «XII Diada de Germanor a 
La Mata» i «Un campament a Sant Maurici», els quals foren sonoritzats. 

EL CONCURS ANYAL DE FOTOGRAFIA: Sota l'acurada organit
zació de la Secció de Fotografia el dia 30 de juny, diada de la Festa Major, 
-va tenir lloc l'obertura del VI Saló Terrassenc de Fotografia, al qual acte hi 
assistí !'Excm. Ajuntament. Varen ésser trameses a aquest Concurs 16 col
leccions, amb un total de 94 fotografies. Formaren el Jurat Qualificador els 
senyors Joan Duch, Miquel Astals i Josep Reig, actuant de secretari el senyor 
Joan Pineda. El veredicte fou com segueix: 

Medalla d'or. al senyor Josep Llenes. 
» de vermell al ), Antoni Miralda. 
> d'argent. al » Joaquim Cardús. 
» de bronze al > Franc;esc Aliguer. 
» » al » Miquel Llobet. 
» » a! » Joan Orriols. 
• » al » Alfons Ribas. 
» » al » J oscp l'rat. 

Les proves d'aquest concurs fotogràfic varen ésser exposades en el nostrc
saló d'actes i exposicions, cl qual fou visitadíssim durant els dics que roman• 
gué oberta l'exposició. La premsa local i, àdhuc, alguns diaris de Barcelona,. 
parlaren elogiosament d'aquesta manifestació anyal d'art fotogràfic. 

El dia 12 de juliol s'efectuà el repartiment de premis, conjuntament amb 
cis de la Diada de Germanor. 

EL CONCURS ANYAL D'ESQUÍS: Organitzat per la Secció d'Es
ports de Neu i d'Alta Muntanya, els dics IO i 24 de març varen celebrar-se a. 
Núria les curses de mig fons i de velocitat, respectivament, corresponents al 
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V Concurs Terrassenc d'Esquís, la qual competició fou brillantment guanyada 
pels esquiadors adscrits al Centre. Varen prendre la sortida 32 esquiadors en 
la primera cursa i r 9 en la de baixada de Nou- Creus a Núri2. 

La Copa de !'Excm. Ajuntament fou adjudicada al nostre consoci en 
Francesc Duran. La del Centre a en Domènec Segués i la de la Secció d'E. 
de N. i d'A. M. 2 en Carles Petxamé, ambdós, també, del Centre. Es con
cediren, demés, altres quinze valuosos premis, tots els quals foren repartits en 
el sopar, nomenat de la e.eu, que va celebrar-se a l'Hotel Victòria. 

OBITUARI: Durant aquest curs la nostra entitat ha perdut dos carís
sims socis honoraris, que en aquestà oportunitat no podem deixar d'esmentar, 
tot pregant-vos que valgueu dedicar-els-hi una pietosa recordança: Angcl 
Sallent i Gotés i Joan Solà i Corominas, Sch. P. 

Ambdós reposin en pau. 

GUIA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT: Considerant cl Consell 
Directiu que havent complert enguany el Centre els seus vint-i-cinc anys, 
era necessari fer un darrer esforç per t1l de publicar, !'abans possible, la tant 
esperada Guia monogràfica del Sant Llorenç, durant aquest curs s'ha treballat de 
valent en aquesta obra. D'acord amb el Consell, els consocis senyors Duch, 
Escuder (I.), Gorina, Père, Capella, Griera i Tintorer, cada qual dintre les 
seves possibilitat1, han acabat i revisat tot el material existent per efectuar 
aquesta edició. Volem remarcar, sobretot, el treball intens dels consocis 
Duch i Escuder: El primer, ultra els diversos dibuixos que ha executat amb 
destí a 12 Guia, ha posat al dia tot tl text de l'obra que, amb tanta cura, va 
deixar-nos redactada el malaguanyat Pare Solà i, el segon, ha posat en net el 
magnífic mapa de la muntanya i els diversos plànols de les coves i avencs. 

Per la seva part, el Consell Directiu ha sol·licitat pressupostos d'edició 
de la Guia i del Mapa, a la nostra ciutat i a Barcelona i, després d'haver-los 
estudiat convenientment i detinguda i comptant amb l ' immediat ajut econò
mic d'un dilecte consoci, que el seu nom vol que quedi anònim i amb el que 
hi prestaran, també, altres associats així que aparegui l' edició, vàrem prendre 
cl determini de portar a terme 2questa publicació, sense més tardança, amb 
motiu del nostre XXV aniversari. A aquest fi, el C. D. nomenà una Comis
sió Executiva, amb plens poders, de la qual, després, us en parlarà el senyor 
president. 

Avui, doncs, ès amb vera joia que ja podem dir-vos que l'edició de la 
tan esperada Guia és un fet. Tot el text, mapa i demés material és, ja a 
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la impremta, de la qual esperem rebre, dintre pocs mesos, els primers exem
plars d'aquesta obra que tan alt posarà el nom del Centre. 

EL RADIO-BUTLLETÍ D'EXCURSIONISME: Com en el cursos ante
riors, el Centre ha vingut radiant, amb tota regularitat, cada divendres, per 
mitja de l'emissora Ràdio-Terrassa, el Ràdio-Butlletí setmanal d'excursionisme, 
el qual està constituït per articles doctrinaris, descriptius i de ressenya, alhora 
que de les noves excursionistes de més actualitat i interès. 

El dia 19 d'abril, amb motiu del segon aniversari d'aquestes transmis
sions, organitzarem un selecte programa radiofònic, compost de l'audició de 
1a suite «Pirenenques», de Pujol i de la Simfonia ccPastoral», de Beethoven. 
El text del Ràdio-Butlletí s'intercalà entre ambdues obres. 

LA NOSTRA ENSENYA: Varis exemplars del nostre distintiu, foren 
cedits per tal que figuressin en els museus alpins de Budapest i de Munic. 

EL CONGRÉS INTERNACIONAL D'ALPINISME: El Centre s'adherí 
cordialment al V Congrés Internacional d'Alpinisme que, durant els dies 3 al 
7 de juliol, es celebri a Barcelona i amb motiu del qual es reuniren a Cata
lunya nombroses representacions de les diverses associacions muntanyenques 
d'Europa. 

Així mateix farem constar que alguns socis del Centre foren membres 
d'aquest interessant Congres. 

HOMENATGE PATRIOTIC: Complimentant l'acord que, com els 
anys anteriors, prengué el Consell Directiu, una representació del Centre anà 
a Barcelona a portar un pomell de flors al peu del monument a Rafael de Ca
sanova, amb motiu de la diada patriòtica de l'onze de setembre . 

MISSATGES DE CONDOL: A l'ocasió del traspàs del vell pireneïsta 
Pierre Soubiron, autor de la coneguda i excel·lent guia dels Pirenem, la nos
tra entitat va trametre un sentit missatge de condol al <e Club Alpin Français». 

Aixi mateix vàrem fer-ho, tambe, al «Club Alpit:10 Italiano» , amb motiu 
de la mort del gran escriptor i ferm alpinista, Guido Rey. 

I ara, darrerament, el trametérem al «Club Muntanyenc Barcelones>> en 
ocasió d'haver-se estimbat, escalant el Pedraforca, el seu membre Joan 
H omedes . 

VARIA: El Centre cooperà al major expendiment del Calendari Excur
sionista de Catalunya, que edita el C. E. de C., del qual calendari en vengué· 
rem uns dos cents exemplars . 

.. 
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-Amb motiu de l'estada a Catalunya de Lluís Trenker, el ferm alpinista 
i conegut director i actor de films muntanyencs, la nostra entitat va trametre

¡¡ una afectuosa salutació, tot invitant- lo a una excursió al Sant Llorenç. 

-Pel Comité de la XVII Volta Ciclista a Catalunya, el Centre va ésser 
nomenat Membre d'Honor d'aquesta competició, amb motiu de celebrar-se, 
a la no~tra ciutat, el final de la penúltima etapa. 

-Sota el patrocini del Centre fou projectada, en el Cinema Alegria de 
la nostra ciutar, la pel·lícula «Ür a la muntanya», en el qual film és repro
duïda la gesta històrica dels primers escaladors del Mont- Blanc. Amb motiu 
d'aquest nostre patrocini, els socis del Centre gaudiren d'un vint per cent de 
descompte sobre el preu de les localitats. 

- Per la direcció del diari barceloní «El Dia Gra fico», el Centre va ésser 
nomecat membre del ( omitè Organitzador i Executiu del Concurs Històrico
Fotogràfic «Catalunya en 1934», que organitzà el susdit diari. 

-La nostra entitat cooperà als Jocs florals de la nostra ciutat, concedint 
un premi Je setanta-cinc pesset.:s al millor treball sobre el tema «El sentit 
patriòtic de l'Excursionisme». 

SECCIÓ DE FOTOGRAFLA: Tal com hem e~mentat més amunt, 
aquesta Secció convocà i organitzà, com cada any, el Saló Terrassenc de 
Fotografia. El pre~ident d'aquesta Secció ostentà la representació del Centre 
en el Comitè Organitzador i Executiu del Concurs «Catalunya en 193411, que 
va organitzar el diari barceloní «El Dia Grifico». Manté les subscripcions 
de les revistes «Art de la llum» i «El Progreso Fotografico». També rebé el 

luxós album «LeonnarJ-Missonn~», tramès, amb una atenta dedicatòria a la 
Secció, pel senyor L. Missonne d'Austria. 

Ha celebrat diverses excursions dedicades, especialment, als socis fotó-
' grafs, així com diverses vetllades de projeccions i de cinema amateur. 

El nombre actual de socis d" aquesta Secció és de 28. 

SECClO DE CIENCIES NATURALS: L'activitat d'aquesta novella 
Secció ha estat, durant aquest curs, força fcconda. Desprès d'instal·lat e¡ 
nou armari-vitrina del nostre Museu, adquirit a iniciativa seva, procedí a l'ex
posició i deguda classificació de nombrosissims exemplars de minerals, fòssils, 
petxines, insectes, etc. 

Ha organitzat i efectuat nombroses excursions, dedicades principalmeut, 
als fins de la Secció, havent retornat, sempre, amb interessants cspècks per 
al nostre Museu. Cal remarcar dues interessants exploracious, efectuades als 
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avencs del Davi i al de Cadafalc, dirigides pels senyers F . Espanyol i J. Porta, 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Ultra l'obtenció de fotografies 

plànols d'aquests avencs, es recolliren d iversos rèptils i insectes, d'entre els 
que es destacaren els exemplars d'una espècie nova de la fauna de la nostra 

muntanya, espècie denominada Speophilus !Ges Sant Llormsi. Darrerament 
ha sol ·licitat les obres que edita el Museu dt: Ciències Naturals de Barcelona, 
amb destí a la nostra Biblioteca. 

Actualment composen aquesta Secció 26 socis. 

SECCIÓ D'ATLETISME: Encara que aquesta Secció ha experimentat, 
durant aquest any, un bon nombre de baixes, per liaver-se constituït a la nos
tra ciutat una entitat exclusivament atlètica, no per això han deixat de practi
car aquest esport, els diversos atletes que continuen adherits al Centre. En 
el camp de Les Fonts i en el de can Gorgs, s'han celebrat, sovintment, pro
ves i competicions remarcables . Així mateix la Secció ha procurat atendre 
totes les invitacions que ha rebut de: les entitats atlètiques foranes. 

El nombre de socis es de 18. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU-I D'ALTA MUNTANYA: L'actuació 
que durant aquest exercici ha desenvolupat aquesta Secció ha estat certament 
intens1ss1ma. Ulcra l'organització de nombro•íssimes excursions d'alta mun
tanya i d'acampada, ha organitzat el Concurs Terrassenc d'Esquis, del qual ja 
hem parlat i que- tant d'èxit assolí, aix\ com del sopar de repartiment de premis. 

Procurà, també, com els hiverns anteriors, l'establiment d'un servei 
d'autocar que quinzenalment portava els esquiadors a Ribes del Fresser, des 
d'on podien traslladar-se a Nuria o a La Molina. Obtingué, així mateix, la 
tramesa setmanal del Butlleti de la neu a Catalunya. Ha realitzat nombrosos 
serveis, prestant el més variat material d'acampada i d'esports de neu, de la 
seva propietat, als socis de la Secció i del Centre. Ha adquirit diversos 

atuells de cuina per als campaments socials i de vacances, així com, també, 
un complet i ben disposat botiqui. 

Durant el curs, aquesta Secció ha preparat i organitzat els nostres cam
paments socials, d'entre els que cal esmentar el que celebrà durant els vuit 
dies de vacances a la Vall Ferrera, compost per 18 tendes i 37 acampadors, 
els quals foren atesos per un cuiner i una ajudant. 

El nombre de socis adherits a aquesta Secció és de 90. 

* * * 
Heus aci finida Ja relació de les principals activitats del Centre, realitza-

des durant aquest curs. Per tal de no cansar més la vostra atenció; deixo 
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d'esmentar altres actes de menys importància, dels quals ja vareu tenir-ne 
coneixement no solament pel nostre Butllet\, sinó que, també, per mitjà de la 
premsa de la capi tal i de la nostra ciutat; aquesta darrera, sobretot, sempre ens 
ha acollit cordialment i cus ha prodigat tota mena d'atencions, que en aquest 
moment uo vull deixar sense remarcar i agrair. 

Crec que, després de les dades que acabo d'exposar-vos, podem afirmar, 
sense gens de pedanteria, que l'anyada ha estat bona i ubèrrima. Uu nou 
any transcorregut que, en l'historial del Centre, simbolitza el nou graó, la 
nova coronisa, assolida en l'escalada al cim del nostre ideal. Caldrà que us 
remarqui, però, una vegada més, que la puixança de la nostra entitat no de
pèn d'un o varis membres de la Directiva, ni de tota aquesta plegada, sinó 
que el seu dinamisme depèn, indiscutiblement, de l'actuació de cada associat. 
No és del capdavanter sol -podr\em dir- que depèn l'èxit de l'ascensió, sinó 
de tots els membres de la cordada. És per això que cadascun de vosaltres ha 
de procurar mantenir, o millor encara intensificar, el seu ajut i el seu entu
siasme per l'obra que tan profitosament venim descabdellant. Aporteu, 
doncs, iniciatives i orientacions, alhora que nous asrnciats, per tal que el 
Centre continuï mantenint-se en el lloc destacat que actualment ocupa entre 
Ics nombroses entitats excursionistes de Catalunya, lloc que, dintre poc, mi

llorarem encara més, d'una manera pu¡xant i indiscutible, en aparèixer la 
Guia Monogràfica del Sant Llorenç -que com he dit és ja a la impremta- i 
en portar a terme alguns dels projectes, actualment ja esbossats. per tal de 
commemorar, dignament, el nostre XXV aniversari. 

I ara, finalment, permeteu-me que m'acomiadi de vosaltres c.:> m a secre
tari. Durant els quatre anys que ha durat la meva actuació com a tal 1 he 
tingut el goig de poder apreciar l'ascens continuat i progressiu de la nostra 
entitat, he procurat, segons les meves forces i possibilitats, estimular aques
ta marxa quan del càrrec depenia i he trobat en els Cousells Directius, en les 
Juntes de les Seccions i en tots els consocis, l' encoratjament i la col·labora
ció que en determinats moments m 'era necessària. Si alguna vegada, però, 
algú de vosaltres s'hagués molestat amb mi, per culpa d'algun dels meus 
acte~, confesso, sincerament, que mai va ésser en el meu ànim causar-vos 
cap moléstia i, des d'aquest lloc, us dono totes les satisfaccions, bo i declarant 
que mai no m'ha guiat altra intenció que l'engrandiment i la bona marxa del 

nostre Centre, la qual desitjo, amb tota l'ànima, que segueixi sense interrup
ció, pel bé de l'excursionisme i de la pàtria. He dit. 

A. F ABRA 1 Bo FILL, Secretari. 
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UN DECRET SOBRE LES COVES 
(Acabament) 

Heus ací una descripció de les coves, poc després d'haver- se rebut el 
comunicat del Tinent Comandant en el qual ordenava la destrucció o inuti

lització. 
Cada una és transcrita tal com la veien els homes d'aquell temps, més 

o menys exagerada, però, volent donar la impressió del que eren en veritat. 
«Cova de les casetes del Da vi: Es troba construïda per la naturalesa prop 

del cim de la muntanya anomenada canal èe la Rabella, a tres quarts d'hora 
de la casa anomenada Daví, en direcció a ponent i a cinc quarts d'hora del 

poble de Sant Llorenç Savall, és d'unes sis vares de profunditat i poden refu
giar-s'hi quinze homes i ha quedat obstruïda d'una manera que ningú hi po

dra entrar. El terreny és propietat de Jaume Dav\, ve\ de Sant Llorenç Savall. 
Cova Sima1~ya: És construïda per la naturalesa, en una roca viva , ano

menada el turó del Montcau, a mitja bo.ra de distancia de la casa de camp 
anomenada Marquet, en direcció a ponent i a una hora i mitja de Sant Llorenç 
Savall, hi poden aixoplugar-s'hi una cinquantena d'homes. No és possible 
obstruir-la perqué s'endinsa a la muntanya de roca viva, a molta profunditat 
i seria dif\cil, ocasionant moltec; despeses, i molt perjudicial tapar-la, perqué 
demés de tenir la boca molt gran, resultaria que obrint un forat per un altre 
costat, els malfactors tindrien fàcil fugida. El terreny perteneix a Francesc 
Mata, veí de Terrassa. 

Cova dels Baiarols: Es troba construïJa per la naturalesa, al lloc anome
nat Baiarols, en roca viva, a un quart d'hora de h casa Coma vella, en direc
ció a ponent i a mitja hora de Sant Llorenç Savall, podrien amagar-s'hi uns 
cinc homes, ha estat tapada, de manera que no hi podra entrar ningú. El 
terreny és propietat de Joan Gros i Roca, veí de Terrassa. 

Bauma Gran: Es troba situada a !'hisenda de Felip Neri (a) Senana en 
el lloc anomenat Sot de l'Espluga, en direcció a ponent a deu minut5 de dita 
casa i a mitja hora del poble, poden estar-s'hi a dintre mes de dos cents homes, 
però és de les conegudes per Balmas o sigui que des àe la part de fora pot 
veure's tot l'interior. No s'ha destruït per considernr-se impossible i costosa 

tapar-la i aix\ encara proporcionaria millor aixopluc per a la gent dolenta. 
Altra Bauma prop de la Torre dels Moros: Es troba situada eu terrenys 

de Fermí Gibert, prop de dita Torre, en direcció a ponent i és també de les 
que pot veure' s tot l'interior des de fora, tenint una trentena de vares de llar-
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gada per sis de fondària. Hi ha set minuts de la casa de can Vives i un qu~rt 
d'hora del poble. No s'ha tapat ni destruït per la mateixa raó de l'anterior 

Cova del Mas Bovet. Es troba a 200 pasos de can Bovet a la part nord. 
Hi caben uns 20 homes. A una hora del poble. Ha estat enrunada. 

Coves de La Portella i Roc.a S1lva1ge de l'Ubac: En la carena de roques 
i barrancs anomenat de La Portella i al peu d'una roca anomenada Roca Sal
vatge i Moronell, davant de La Portella, en direcció les unes a ponent i les 
altres a migdia, h i ha uua infinitat de coves, vulgo baumes, de mes o menys 
extensió i de poca fondària, de sort que des de fora es descobreix tot l' ince 
rior, les quals és impossible destruir i moltes despeses de tapar, amb l'agra
vant de que tapant-se es transformarien en coves i amagades guarides el que 

ara són punts descoberts per tothom qui passa per allà la vora. Hi ha una 
distància de tres quarts d'hora de l'Ubac, un quart de la Colònia La Calsina i a 
set quarts d'hora del poble i a una hora de Rellinars, al nord d'ambdós pobles. 

Vacarises, 30 de desembre 1850. L'alcalde, Tomàs Boada. 

Cova dels Lladres: Està construïda per la naturalesa a la muntanya de 
Sant Sadurní, a un quan i mig de la casa d'aquest nom i del poble de Gallifa 

a una hora en direcció a llevant i podent amagar-s'hi 2 5 homes. S'ha obstruït 
i no inutilitzada. El terreny és de Ramon Roca. 

Cova Mudadera: Està feta per la naturale~a a la muntanya anomenada 
13rugata, a un quart d'hora dt: la o >a de camp anomenada Casa i.Jcwa dels 
Plans i del poble de Gallifa, dista trc~ quarts d 'hora, en direcció a tramuntana 
s'hi amaguen 90 homes. Amb molt trdiall s'ha obstruït. El terrt: uy és de 
Francesc Briòfons. 

Gallifa, 21 desembre 1850. L'alcalde, Isidre Crespieta. 

Les mines de carbó de pedra a can Rabassa: Es troben a la riberera de 
la Riera de Gaià en direcció a ·ponent, en terreny de bosc a 500 vares de la 
casa a curta diferència i a mitja hora del poble. Consten de tres galeries amb 
tres entrades, les quals s'han destr'uït. 

Un forat o mina seca de can Palet: Al marge d'un camp de can Palet, 
en direcció a ponent, a unes 400 vares de dita casa i a un quart d'hora del 
poble. S'ha obstruït de manera que no s'hi pot entrar. 

Amb data r 3, del corrent desembre, representa a l' Excm. senyor Capità 
General en uniò d'altres alcald~s per a que es dignés manar suspendre la des· 
trucció de les barraques de les vinyes, s'ha suspès el destruir-les fins a saber 
la superior resolució de !'Excm. S. Ullastrell, 26 desembre 1850. 

El batlle, Josep Llobet•. Per la Còpia: R. DE LA GALERA· 
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Crònica 

La Junta General ordinària.-El dia 20 de setembre va celebrar-se la 
Junta General Ordin:l.ria, en la qual, després d'aprovar-se la Memòria i l'Estat 
de Comptes del curs 19 34-3 5, va procedir-se a la elecció dels socis que havien 
d'ocupar els d.rrecs que enguany quedaven vacants . Heus ad el resultat de 
la elecció: 

Vice-president Jo'.ln Roca i Llavet. 

Tresorer Ramon Carrés í Andreví. 
Secretari Joan Girona i Boada. 
Vocal d'Excursions Josep Estruc i Castellet. 
Tots aquests senyors formen el Consell Directiu del Centre, juntament 

amb els que hi resten de l'exercici anterior, .més els presidents de les Seccions: 

President Josep M .3 Arola i Camps. 
Vice-secretari Josep M.' Fargas i Martí. 
Bibliotecari. Pau Jul·l. i Obiol. 
Vocal d'Arqueologia, Història i Art Baltasar Ragon i Petit . 

Vocal d' ARXIU Rossend Graner i Civil . 
Vocal (Secció de Ciències Naturals) Domenec Palet i Barba. 

Vocal (Secció de Fotografia). Joan Orriols i Labrador. 
Vocal (Secció d'E. de N. i d'A. M. Joan Ballber i Pi. 
Vocal (Secció d'Atletisme) . Miquel Boada i Carreres. 

La Comissió Executiva de la Guia de-~ Sant Llorenç.- Tal com 

en altre lloc d'aquest mateix numero s'esmenta (Memòria del secretari), el 

Consell Directiu del curs passat va lliurar a la impremta, per a la seva publi 
cació, el text, mapa i demés material de la Guia Monogràfica de Sant Llorenç 
del Munt. Com sigui que ara sols cal treballar en el que afect.a a editar 
aquesta obra i després, en el seu expendiment, el mateix Consell Directiu va 
nomenar una Comissió Executiva formada pels següents senyors socis: El 
President del Centre i cis senyors Joan Duch, Pau Gorina, Ignasi Escuder, 
Eduard Noguera, Agustí Fabra, Josep Capella i Baltasar R3gon. 

Per tal qu'! aquesta Comissió pugui treballar en el sentit indicat, ben fol
gadament; cl Consell Directiu va acordar donar- li un ample vot de confiança 

alhora que plens poders executius, els quals no podran esser modificats per 
cap C. D., si abans no ho acorda una assemblea general. Aquest acord fou 
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sotmès, per tal de donar-li una major validesa, a l'aprovació de la Reunió 
General, celebrada el dia 20 de setembre, la qual assemblea refrenda aquell 
acord unànimament. 

Socis ing ressats durant el curs 1934-35.-Antoni Blasi i Cab:i, 

Aveli Gomez i Rodriguez, Joan Roca i Llavet, Antoni Castro i Gil, Joan 
Soriguera i Alseda, Josep Salallasera i Domingo, Pau Camí i Teixidor, Do
menec Domingo i Vila, Josep LI uis i Ponts, Maria Rambla i Castells, Joan 
Basany i Alavedra, Ernest Baumann i Kaegi, Bonaventura Elies i Senva, 
Isidre Carrés i Andrevi, Andreu Molet i Purroy, Joan Girona i Boada, Fran
cesc Martínez i Quatrecases, Ramon Parent i Cortel, Joan Artigues i·Lapeira, 
Joan Elies i Alsina, Josep Morell 1 Ubasart, Josep Morera i Ortiz, Josep Pa
drós i Prat, Joan Cardellach i Cadafalch, Andreu Vacarisas i Brugueras, Pere 
Aureli i Targarona, Joan Orriols i Labrador, Joaquim Aguilar i Marcobal, 
Lluis Farré i Montanyà, Francesc Martí i Castells, Josep Marqués i Izara, 
Pere Alsius i Masgran, Antoni Almirall i Ginestà, Esteve Torres i Busqueta; 
Pere Torras i Viladoms, Ramon Bonastre i Brugal, Ricard Armengol i Camp
many, Josep Ullés i Astals, Ramon Blasi i Canela i Miquel Galí i Figueres. 

Excursions fetes.-Durant els mesos d'agost i setembre s'han efectuat 
25 excursions amb un total de 16B socis concurrents. D'aquelles, 9 foren 
amb acampada, amb un total de 5 1 tendes. 

Els llocs preferentment visitats són els següents: 8 excursions a la costa 
(2 a Sant Feliu i S' Agaró; 2 a Castelldefels; altra a Fornells, Tamariu i Aigua 
Blava; Palafrugell i Calella; Sitges i Vilanova; Calella, Sant Sebastià i Tama
riu); I al Montserrat; I a Martorell!, Sant Sadurn\ i Vilafranca; I a Mahó, 
Cala Mesquita, Fornells i Mercadal; I a la Vall Ferrera (Campament de va
cances) amb ascensions a la Pica d'Estats, Pica Roja, Monteixo, Coma Pe
drosa, Aresta i Santfons; I a Benasc, Les Maleïdes, Salardú, Bassiero i Espol; 
I a Meranges, Estany de Malniu, Campcardós, Puig Pedrós, Soldeu, Cercle 
de Pesons, Estanys Forcats, Engustrina, Font· Romeu i Montlluís; 7 sortides 

-al Sant Llorenç del Munt (Obits, Cova del Drac, Fogaroses, Soleia, etc.); 4 
excur5ions pela nostres encontorns (Rellinars, Cantarelles, Sant Feliu del 
Rec6, etc.). 

Secció Je Fotografia Heus ací com va quedar constituida la nova Junta 
d'aquesta Secció, en la reunió celebrada e l dia I 3 

de setembre: President, Joan Orriols; Secretari, Jaume Griera; Tresorer, 
Jaume Altimira¡ Arxiver, Victor Plans; Vocals, Joan Pineda i Josep Roig. 
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Secció d 'Esports c1e N eu i d'Alta Muntanya El dia 22 de setembre 
_ darrer aquesta Secció 

va celebrar la reunió general reglamentària, havent quedat la seva Junta, 
constituida de la següent forma: Prrsident, Joan Ballber; Secretari, Carles 
Petxame; Tresorer , Bartomeu Petxame; Vocal d'Excursio,1s, Francesc Llobe
ras; Vocal de Material, Josep Bel i!; Vocal Auxiliar, Ramon Carres. 

Secció de Ciències Naturals La Junta d'aquesta Secció, despres de la 
reunió reglamentària del d ia 6 de setem

bre passat, es com segueix: President, Domenec Palet i Barba; Vice-presi 
dent, Josep Datzira; Secretari, Pau Camí; Tresorer, Jaume Griera i Vocal, 
Joan Galí. 

Excursions O ficials 
MES D'OCTUBRE 

Dia 6.-A Pont de Vilumara i Rocajort, per Talama11ca. Secció de C. N. 
Vo::al, J. M . Fargas. 

Dia 13.-A Lci Pola, La Po1tel!a i l'Obac. Vocal, Josr p Estruc. 

Dia 20.--Excursió social a Poblet, amb motiu del centenari 
de la seva destrucció. Es a la vegada una de les excursions, amb 
cai re d'aplec patriòtic, que anirem organitzant amb motiu de com
memorar el nostre XXV anirersari: Per detalls a la Secretaria i 
premsa. Amb luxosos autocars . 

Dia 27.-AI Girabau i Sant Feliu del Recó. Vocal, Pau Julià. 
-A Vacarisses. Secció de C. N. Vocal, Pau C.1.m\. 

MES DE NOVEMBRE 

Dia 3. - A la font F/avia, els Obits, Montcau i La Mata. Vocal ,. A. Cirera. 

Dia lO.-Visita matinal al Parc i Aquàrium de Barcelona. Secció de C. N. 
Vocal, Joan Galí. 
- A Les Pedritxes, l'Obac i Serra Llarga. Vocal, J. Tintorer. 

Dia 17. -A Les Castellasses. Secció d'E. de N . i d'A. M. Vocal, Joan Ballber, 

Dia 24.-A Sant Salvador de les Espases i Can Tobella. Vocal, J. M. Arola. 
-Altra a Papiol. Secció de C. N. Vocal, Josep Datzira. 



1r 
Josep Blay 
Mobles - Decoració - Somiers - Enreixats 

Despatx i Tallers: 
Terrassa Francesc Macia, 57 i 64 

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

A. Rovira 
Casa fundada en 1770 

Font- vella, 14 TERRASSA 

EXCURSIONISTES! 

PER A EFECTUAR VOSTRES 

COMPRES NO OBLIDEU 

Sabateria Egara 
Sant Pere, 24 Rambla Egara, 213 

\16TTL & Victòria J 
/...~ l)_ . ?'~ 
~í , __ ~··fi' Hotel 
jF- l " º .t51 (j. . ~ . ·'!$ Restaurant 

'1JRRJ;..s~·'Y, St.Pere,50-T.1815 
NOVA DIRECCIÓ• 

ANTONI ARNAU 

Carta-Coberts-Banquets - Pensions a preus reduíts 

Guarnicioneria i Corretges de cuir i goma 

J. CASTELLA 
ESPAÑÓ 

Casa fundada en I 790 

ESGLESIA, 22 TELEF. 2151 

RADIO : : DISCOS 

PIANOS DE LLOGUER 

TOT EL REFERENT A MUSICA 

VENDES A TERMINIS 

CASA .F ARRAS J. Jover, 18 

CASA LLU GANY 
11 

SANT PERE, 39 
lllllllllllHlllllHHllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllHIHlllllllllllllllllllllllllllll 

l~ATALASSERIA ARTICLES D'ESPORT l 



li CONSTRUCCIÓ DE CLAUS de Ioles classes i AHflCLES DE FERRETERIA l 

Fàbrica de Teules mecàniques 11 

Se~ués, Ilona~eu i ~.1 

TERRES CUITES PER FAÇANES 
JARDINS - ARTICLES SANITARIS 

Despatx: Font-vella, I - Telèfon 2 r r r 

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

font-vella, 59 TERRASSA 

Ramon Morral 
Especialitat en tota classe de 

Tatxes per a Calçats d"excursió 
Maa Adei, 21, Taller, Miaa, 60 

TERRASSA 

AUTO - ELECTRICITAT ~ 

Ràdio - fonó!i?rafs Ú O 

~~ 
-<ço+ 
~ 

FOTOGRAFIA ~~ 
~ Secció de Revelable 

\.~ i proves 

Servei ràpid i acurat 

Despatx: 
R. Fermí Galan, 9 

Telèfon 2054 

\aller: 
C. Irineu, 51 
Telef. 1542 

CASA CUNI 
CONFITERIA 

J/ RUTLLA 52 TERRASSA : TELEFON 171~1 
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l Articles d'alumlnl, l 
d'esport propis 

per a excursions. 

Claus TRICOUNIS 

: 
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P. Père l 
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= • Vidres de fotes classes • i PREUS ECONOMICS 
• 

CASA Có Sant Pau, s 

En les vostres excursions no deu 

VISITEU LA J.l\RDII'lERIA 

Casa Martínez 
Conservació de Jardins 

Rams i Corones 

i mancar~hí el fogó •CAMPIN G» ¡- Vall, 27 Teléf. i 153 

l l 1-·-:::·::::-:-;.:-···-::::··:=··:: ... ::::;::-1 
il O L l V E R A S Confortables auto-cars per a l 

Extena aasorlit en toies clauea de Pella excursions, turisme i esport 
fines í correnta . - Preus limitats per éaser 

F de fab1icació pròpia. - En moneders INFORMES: f 

l 
per senyoreta tem e1 10 °,. de:scompte H. Q u .

1 
n tan a l 

mencionant tJquest anunci. 

JAUME JOVER, 8 FRANCESC MACIA, 45 • 

l ......................... ~ .. ~~~-~~~~~·~··~~-·~~I t. Excursions i visites cot lectives l 
1
1 S O C l .J .J Alpinisme - Esports d'fiivern 

Campíng. - Atlefí.sme 
! Conferències i Cursets - Exposicions l 
l Tetns companys? Biblioteca: Prestació de llibres i mapes ¡• l Tens amics? Sessions de Proíeccions, etc. l 
i proposa'ls per eaaoolar-loa·a la nostra Entit•t l 
~ ............................. ,............... . ··~ .................................... . 
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CAFÈ DE QUALITAT 

Representant oficial· DEGUSTACIÓ 

PHILIPS RADIO 

CASA FERRER "IMERmH BIW' 
Venda al comptat i a terminis fins a 
18 mesos : Per a llums de totes 
classes i de bon gust aquesta casa Rcsopons econòmics 

VEGIN ELS APARADORS OBERT TOTA LA NIT 

Jaume Jovu, 13 - Telèfon 1819 ¡· Telèfon 10~5 
l • ............................................ .................................................... . 

M. ABAD RIBERA 
Pues i Lliços per a Teixits - Extens assortit en Pues de Lloquer 
Pílferros de totes clasaei ~ Enreixats metàl'lics - LaminAció 
en fred de cèrcols per a embalatges i altres indústries 

CARRETERA MARTORELL, 29 TELÉFON, ~105 

l 
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