
• •actlvltats
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

«PLA I MUNTANYA »

FULLA CORRESPONENT AL MES DE

NOVEMBRE 1935·

Distingit consoci:

D'avui endavant,. cada mes, per mitja d'ACTlVITATS, rebreu una alena

da de I'obra de la nostra entitat, ja que aquesta fulla, proleg del que sera el

Butlletf que esperem publicar aviat, us portara un resum del que fem, i del
que pensem fer, establint amb aixo una lIa<;:ada d'unió amb els nostres asso

ciats, i d'aital forma evitarem que 5015 us arribi a les vostres mans un vulgar

detall d'unes excursions, que ignoreu molts de vosaltres si s'han celebrat i el

que són, encara que elles hagin despertat als vostres companys un interés,

que d'haver-Io conegut, us haurien encomanat.

Com hem dit, pensem reemprendre I'edició del Butlletf del Centre molt

prompte; no es troba l'Entitat encara disposada a fer-ho, pero, el que no po

dem ja, és restar isolats deis nostres companys socis celebrant amb vosaltres,

5015 aquell acte, tan formulari, d'una reunió general.

Volem parlar-vos, volem que us assabenteu desseguida deis nostres

actes, deis seus resultats, deis seus entrebancs o bé deis seus fruits, i és per

aixo que hem editat aquesta Fulla, que no sera cap treballliterari¡ sera tan

sois unes ratlles, una comunicació sense enfarfecs del que us interessa ¡des

d'on podreu exposar totes les vostres iniciatives, per a fer rutilar una Entitat,

com la nostra, plena de vida que sois Ii falta que la conegueu bé, per a que

a més de I'ajuda economica que li feu, us decidiu a estar al seu costat apro

fitant les seves activitats.

Segur d'accident

La creació d'una asseguran<;:a d'accidents excursionistes tal com tenen
establerta la resta deis paisos europeus, és un signe de civilització.

Creant-Io abans que la resta de la Pe ínsula, ens permetra donar un
exemple de previsió i d'organització.



Solament la unió fa la for~Q i és un cas conscient d'humanitat el de pre
v~ure els possi12les. accidents i l;QI·lec.tiyal"(\~nt posar-se a cq.be.rt del~ rng
te¡~os.

AmI:> una quota míni'ma mensual, ens pO$em a cabert de probabtes
contingimcies i cobrim ensems les del nostre company.

S'esta estudiant per la federac(ó d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
(60 Entitats: 10.000 socis) aquest afer a fons, i de dues maneres: Una creant
tlno MUTUA. Altra adher.int-nos a una Companyia d'Assegurances.

Una MUTUA necessita una organització burocratica bastant important.
En cas d'accident de cordada, Bobsleig, autocar, etc., no hi hauria més remei
que el de cobrar a prorrateig I'eugment de quota i per altra banda és evi
dent la minva de la quantitat a percebre per subsidio En cas de MUTUA calen
com a mínim, 6.000 socis i es pot estudiar la qüestió a base de 15 cElOtims
mensuals de cotització.

Una Companyia asseguradora admet fins un mínim de 2.500 socis. La
quota seria de 15 a 30 centims mensuals, sense límit i a tot risc en els acci
dents i sense possibles augments de quota.

Impo$t Clutomnibus

Continua enCara persistint ('absurd incomprensible d'aquest impopular
imposto

Properament es celebrara a Saragossa una reunió d'industrials i perju
dicats pel mateix. Us tindrem al corrent.

Diada a Poblet

Pel dio 3 de novembre esta assenyalada la data en que I'excursionis
me carola paJescua Uur simpatlo al gran patr-ici- Eduard- foda, anima del Pa
tronat pro-restauracio del, MonestÍl' de Poblet.

~Q no.stra I;ntitat ~s d.elega.da Qficialment, representant de t'~~CI;lrsionis

me, de les nostres Cqmarques i QCUpara un 1I0e a la p-retid~n.cJQ d.'hon.o.r en
J'acte d.'homenqtge a Eduard Toda.

Amb aital motilJ trobareu a I'apartat Exeursions el detall' de la que hem
org.onitzat pet' oquesto- diada G la que hi eoncorrera tot I'excursionisme ca
tQliJ~ a PQB.~Et.

Autolínies

La Direeció de les societats Alsina Graells i Hispano Igualadina han
ofert do.nar iaciLitats, establiot unes rebaixes en el,! preus- deis bitll~tsClorrents
del seus cot.xes de líl)ia) als socis de les enHtats federsdes. Oportunement i
tant I?rompte tingue.m detalls eoner.ets sobre b'a~~r, qctu.alment· en estudi, us
seran comunicats.



Conferencies per Radio Barcelona (E.A. J.l)

Dia 27 octubre a les 22'30. - Dr. Félix Fornells: CURES D'URGENCIA
EN ACCIDENTS PER ESCALADA. - Arquitecte senyor Ignasi Escudé: REFUGIS
DE MUNTANYA.

Dia 3 novembre a les 22'30. - Fotogrof Sr. Domenec 1I0bet: FOTOGRA·
FIA. - President de la A. D. B. C. senyor Joqquim Xicart: EL BOSC A CATA
LUNYA.

Dia 10 de novembre a les 22'30' - Dr. B. Olivé Suñé: RIQUESA D'AI·
GOES AL PIRINEU. - President del C. C. C. senyor Pinyel i L1op: ACAMPADA.

Excursions novembre 1935

Dla 3. - Amb motiu de I'aplec excursionista de Catalunyo, a POBLET.
Homenatge al patrici Eduard Toda.
Pressupost viatge¡ 7 ptes. Hora de sortida a les maH.
Cap de colla: Joan Guarro. L10c de reunió, Estatge.social.
Nota: Avisant amb unes hores de temps pot dinar-sE: al Restaurant de

la Placeta del Monestir.
Ocupara un Iloe a la Presidencia d'hoAor d.e I'homenotge, en represen·

tació de I'excursionisme lIeidata, el nostre President En Felip Solé i Olivé.

Dla 17. - E-XCURSIÓ AL XALEl DE LA MUSSARA.
Itinerari: L1eida, Espluga de Francolí, Prades, La Febró, Avene de la Fe

bró i la Mussara.
Pot oprofitar-se aquesta sortida per cercar bolets a Prades.
S'anira en auto fins a Prades i d'allí a peu fins al Xalet de la Mussara

propietat del Centre Excursionista de Catalunya 011 es dinofo, parant abans
al poble de La Febró, per esmorzar i a I-'Avene per vi-sitar tes coves, interes
santíssimes i impresionants.

Hora de sortida: 6 matí. Cap de eollq: Josep Merola.
Pressupost viatge: 10 ptes. amb auto-taxi. 1I0c de reunió, Estatge social.

Refugis

El dia 25 de setembre fou tancat, fins a I'estiu vinent el Refugi de La
Renclusa, restant obert el refugi lliure on hi trobareu lliteres amb palla i una
provisió de lIenya, en casos especials I'arrendatari que viu aVenase pot faci
litar les c1aus, del que resta tancat.

- El dia 22 de setembre fou inaug,urat el refugi de Voll-F.eerera. Aquest
refugi que pertany directament a toto la col'lectivitat ~xcu[~ionisto ~s un en
cert d'empla~ament,puix permet fer el colós de Cotalunyq la Pica d'Estots
amb els seus ~.141 m. igualment que els pies de Sotllo, Canalbona, Medacur
va, Monteixo...

Aquest refugi capa~ per unes 20 persones, esta en el vessant solei o
sigui la riba dreta de la Vall, a 1.970 metres i a tres hores d'Areo (1.235 m. )
i quatre hores de la Pico.



Aquest refugi és completament lliure i sense clau i queda sota la pro
tecció deis excursionistes que sobran respectar-lo i protegir-Io.

A L1avorsí cal agafar el ramal de carretera que arriba fins Areo.

- Prossegueixen activament les gestions prop de la Generalitat de Ca
talunya, pro-Refugi del Port de la Bonaigua.

Oficiosament ha estat posat a la nostra disposició I'edifici existent al
Port i aquesta vinent primavera quedara definitivament arranjat per a desti
nar-lo a Refugi Excursionista sota I'administració de la nostra Entitat.

Els nostres socis i els excursionistes en general deuran agrair les facili
tats que ens han estat donades per port del senyor Comissari de la Genera
litat D. L1uís Josa de Gomar i Enginyers d'Obres Públiques senyors Belda i
Cabredo.

Un cop arranjat, les dificultats deis desplac;aments a la neu o I'hivern i
les excursions al Pirineu, Cercles lacustres de Colomés, Saburedo, Vall
d'Aran... propies de I'estiu seran notablement reduides amb el sojorn gratuit
i comode al Refugi de la nostra propietat.

Esports de muntanya

Fem avinent als socis d'aquesta secció, que degut a que han estat ja
solventades en part, les dificultats economiques sorgides a la creació de la
mateixa, ha quedat modificada "escala de quotes en la següent forma i a
partir del corrent mes, comenc;ament de la temporada d'hivern.

Socis cooperadors, juniors, dones i forans 12 pessetes anyals a pagar
a base de 1 pesseta cada mes per mitja d'un rebut color rosa que us sera
presentat junt amb el de color gris, prapi de l'Entitat.

Són respectats als socis els drets adquirits primitivament.

Restauració de Poblet

Els socis que s'inscriguin a la llista de reconstrucció d'aquest Cenobi
amb la quantitat de 5 pessetes seran obsequiats amb el lIibre que s'editara
contenint la historia d'aquell monumento

Nous socis

Han estat admesos aquest mes a la nostra Entitat els companys Antoni
Ortiz, Manuel Herce, Amadeu Martínez, Ramon Espín i Pau Fernández.

Comptem adualment amb 199 sods, 15 de la Secdó Fotografica i 23
seds de la d'Esports de Muntanya.

L1eida, 1 de novembre del 1935.
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