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EDITORIAL 

FONS 
A.VHAOOT 

Per quarta vegada el nostre Grup 
celebra el seu Campament General. 
Volem adregar a tots els aaaiatenta 
el nostre agraiment, perqué aixi ja 
queda acomplert el nostre primer Ob 
jectiu, el d'organitzar un camping 
que sigui una gran reunió de tots 
els acampadors del nostre país, i 
per for moa solids els lla§os de 1' 
amistat que deu unir-nos. Desitgem 
quo tothom passi en aquesta dies, 
unes ñores molt agradables, i per 
aixb hem procurat combinar un pro
grama en el qual hi pugui partici
par tothom, en cada una de les se- , 
ves manifestacions: Escultisme,na- i 
tació, atletismo, fotografía,lite
ratura., sardanes, etz., i tot que 
siguin coses afins al camping. 
Estem satisfets, al poguer cons

tatar d'any en any la fidelitat de 
bon nombre do companys, que han 
vingut a parar la seva tenda on el 
nostre "general", tantes vegados 
com aquest ha tingut lloc; i ho es
tera perqué veiem en ells la com-
prensió de la nostra bona voluntat 
i 1»única guia de la mes pura sin-
ceritat. Molts desde el nostre pri 
mes i d'altrcs desprós, venen tra-
dicionalment a aixamplar quest der 
ele de lona; per aixb el nostre a-
graiment, perqub així podren aséo-
lir plcnanent el nostre únic anhel: 
el de rostablir la tradició en la 
nostra térra d'aquolls canpaments 
tant grans, que teñen exclusivanent 
per enssenya i bandera, l'amor i 1* 
amistat de tots oís nuntanyenes ca
talana» 

PERQUÉ... 
La me va costura do volguér conei-

xer a fons les coses que preferei-
xo, n'indugueren a romanar una se
rie do papers que en 1'arxiu havi- ¡ 
on doixat els neus predecessors, 
un d'clls capta mes quo els altres 
la neva curiositat. Es un fascicle 
de deu fulls que parta per títol: 
"Perqué haurieu d'unir-vos al C.C. 
de la Gran Brotanya". En 1»época 
quo fou escrit, el camping angles 
tenía la sort de conplir els tron-
ta anys i pugnava per 1'agrupameht 
do tots els acampadors. Les raons 
eren clares i convinconts. 
Un temps mes tard noaaltros se-

guiem la pauta i sota el signe de 
les anhelados C.C.C. ens uniem i 
f ormavon la. gran Entitat que nos* 
trava la seva potencialitat on el 
IV Railly, el qual el porta a 1»5-
xit nos rotund. 
Per6... -ola porbs senpre son do 

lonts- el tenps ha paasat, aqucllés 
(sogueix a la. pag. 2) 
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IV CAMPAMENT GENERAL GEMM 

Els Plataners d en Canal- L L I ÑAS 

VISIO DE LLINAS-
La població es troba situada on 

torreny pía i al pou del turó ano-
nenat Alfar, a una distancia de 15 
Qms. del Montseny, muntanya, que for 
na part de la arena de La Figuera, 
quin cim nos a„lt ós el conegut per 
"Turó del Coll Sasbeses". 

L'altitut sobre ol nivcll del 
mar de la Vila de Llinas, es el de 
183'800 mostrea. La temperatura mit 
ja a l'cstiu és de 262 i a l'hivern 
de 52. La, distancia a la capital do 
Barcelona, ds de 41 Qms. i a la del 
cap de partit, Granollers, 12 Qms. 
Qua.si dos terceres parts del seu' 
teme están cobertes de bosc, pre— 
dominant els pins, essent el reste 
destinaos al conrreu, dividit entre 
cereals i forra,tges. 

Existeixen tres poblcs disemi-
nats, amb una distancia máxima de 
3 Qns.> anomonats St. Sa,durní de 
Collsabadell, St. Joan do Sanata i 
St. Esteve d'Alcoll, tots amb pa
rroquia, propia,, on es voneren los 
seves respectivos ima,tges. 

El núcli de pobla,ciO esta dotat 
d'abasteixemont municipal d'aágua, 
de qua,litat molt potable, amb un-
suministro de 30.000 litres hora, 
existent una xarxa de elavegueres 
de 1.060 no tres do longitutque e-
va,cua les aiguas rcsiduals a dis
tancia, del núcli urba en el jas de 
la riera Mogont. 

Los plugos predoninants son a 
primors de maig i octubre, lo quo 
reporta, una témpora.tura a.gra,da.blo 
quo convortcix a la població en 
ostació d'estiueg. 

Adenós do l'estació ferroviaria, 
central i xarxa, telefónica,, afluej. 
xent un ranal de la, carretera, gene 
ral do Granollers a Mata.ró; la pro 
vincia.1 do S. Llorenc Savall a LlT 
nás i crouan ol sou teme la do la 
nateixa classe i categoría de Cal-
des do Montbui a St. Celoni, per 
lo que pot a,ssogurar-se quo es tro 
ba. molt ben dotada do vios de comu 
nicacló. 

Es cciatro d^xcursionisme. Hi 
ha un ea-stell do tipus feudal i on 
els scus voltants un sons fi de na 
sies de cara,cteristiques tipica- "~ 
nent catalan.es, quo donon una. nota 
de color al pa.isatge. 

(sogueix a la pag. 2) 
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VISTO DE LUNAS (scguoix de la pag.l] 
Rocentnent s'ha inaugirat a Llinás 

una piscina, dotada de tots els ele
menta nés noderns, tant per l'esport 
con per la conoditat deis concurrente 
i una pista de patinatge, frontó,pis
ta de tenis anb un exquisit ornat al 
seu entorn, que juntanent al lloc en 
que esta situada, fan que la pobla-
ció, encara que trobant-se en plena 
nuntanya, reúneixi també les ventat-
ges de les poblacions de costa. 
Apart de l'eetacié estiuenca, hi 

ha una época de l'any en la qual es 
registra gran concurrencia de foras
tera. Es aquesta de la recollida de 
bolets, que coincideix anb l'anone-
nat "Estiuet de St. Martí?, aunen-
tant, si hi cap, la fama ja coneguda 
i propagada arreu deis bolets de lli 
naa del Valles. 

Joan Clusellas Teixé 
Oficial de Secretaría de 

l*Ajuntanent 

PERQUÉ... (seguéix de la pag. 1) 
tres lletrcs iguals, jauen sota una 
llosa, encara que no nortea, per6 dé 
bil3, aense esna de noure les sevea 
ales dins a casa. I no éa paa aquest 
el nal. El cas éa que tot hi eatar 
oprinidea es creuen fortea, i verita 
blenent avui hi ha centa i centa d*a 
canpadors que no les coneixen. 
I jo dic: Si dolorosanent es veri-

tat que deuen pérnaneixer con fina 
ara, perqué no deixar que el canping 
aigui el veritable esport a l'aire 
lliure i que aquest vagi copaant les 
evoluciona, i es vagin polin les in-
correcciona que avui dia ea produei-
xen?. No deaconec paa que el canping 
éa con aquella herba que creix sem-
pre unida anb la térra, pero aix6 no 
deu ésser cap inpedinont, al contra-
ri, poden cultivar-lo, adhuc espode-
saar-lo i així quan arribi l'hora de 
la florida, aquesta treura nés ufana 
i sera orfe de tota, nalura. 
Perqué dones no ens unin de nou i 

procuren que el nostre canping crei-
xi ennig d'una gemanor culta i quan 
arribi la nostra primavera, -els dies 
de la florida ansiada- pogúen dir al 
CC.C,aqul teniu el noatre ponell de 
flora que hen cultivat durant la vos-
tra abséncia? 

• . • 
Déu vulgui que aqueata lleu batalla 

tingui reasé i ben aviat poguen re-
viure aquella foca anyorats. 

Ll. Barrillón i Pí 

Prosident de la soccié D'Acampada 
del C. E. de Gracia 

TOO**** 
COL.LOQÜI AMICAL 

per Antoni Rosich i Catalán 

Nones inarginar-se l'espectacle 
del campauent que celebreu ja su-
ggeroix un cúnul d'idees altes, no
bles, anables. Anables perqué la j£ 
ventut senpro atrau; altea i nobles" 
porqué la convivencia, en l'aribient 
que conenten, ha d*ésser inspirada 
pol nés perfocte civi8ne. L'éxit o 
be el fracaa, l'un a bé l'altre, ro 
tunda tota dos, depenen precisanenTf 
d'aqueata virtud que, quan hi es, 
agernana i, quan nanea, converteix 
tot aplec en una mascarada denigrant. 

Us parla un vcll excursionista i 
tanbé caeador. Avui sé que 1'excur
sionista és l'únic hone que es lliu 
ra integranent, sense anbicions na— 
terials, ais bracos anants de la Na 
turalesa. I d'aqul la gran sinpatia 
que us tinc i con en plauria veure-
ua sempre perfectea. 

Perqué potser no sempre, curulla 
com és la vostra pupil.la de joveni 
vola llum i el pit de l'aire sani-~" 
tos deis cima, no us adoneu que din 
tre vostre, per llei d'ambdos con-"" 
tactes i de la compenetració amb 
l'ambient, aspireu alhora una bone-
sa flairosa com el perfum del matoll 
que us volten i, llavors, s»abranda 
dintre vostre aquell sentit de com-
panyonia que us fa una gran familia 
de germans, disposats al sacrifici, 
a la renuncia, a tots els menuts he-
roismes i virtuts, les quals, la co-
munié deis sexes encara matisa i fa 
mes tendré. 

Haurien d'existir eacolea de ca
pacitado excursionista, no pas bo
rnes de determinades especialitats 
deportives que hi son anexe», siné 
on s'exalcessin els caires mes fins 
d*aquest tráete mutu en plena matu-
raleaa i en contacte amb ela qui ua 
contemplen amb noatalgia quan retor-
neu. 

Cal que aentiu aempre que éaaer 
excuraionista é3 una preada qualitat, 
Quan en aereu digne3 en sentireu l1 
orgull i llavors, durant tota la vos 
tra existencia, 3abreu que hi ha mun 
tanyes autentiques i muntanyes fie-"" 
ticies de brega i de neguit en el 
viure quotidia, peré ensems haureu 
aprés a ésser aptes per a guanyar-
ne els cims anb aquella sanitat i 
elegancia d'esperit que us faran 
arreu estimables. 

Si vols bé a un amic fes-li 
fer camping, Fou Camping i 
Peu-lo bé. 
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