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E D T O RI A L
L ’Aero Club de Catalunya és una entitat véritablement
aeronàutica, no solament perqnè reuneix el noranta-cinc per
cent de Vaviació catalana sino també per la seva actuació. La
seva labor pot tenir moments de mes o menys eficàcia, però
és constant. La nostra entitat ha passai per moments dificils
perque Vaviació civil a Espanya es poc protegida. A mes de
l’ajut economie que es distribueix a totes les entitats aeronàutiques del pais, VAero Club de Catalunya riha perccbut sempre
una molt migrada part. Malgrat aixô podem sostenir que. els
nostres socis han practicat Vaviació amb entusiasme i han fet
tot el possible per atraure nous adeptes. En el nostre Club les
ait es augmenten.
Des de fa un temps els éléments directius de la D. G. de A.
i de la F. A. E, aconsellen la fusiô de totes les entitats aeronàutiques amb domicili a la nostra ciutat. .
Nosaltres han estât sempre partidaris d'unir-nos per a
realitsar, amb un esjotç conni, la puixança de Vaviació cata
lana. H i ha, però, éléments d’unes qualitats aeronàutiques
gairebé nules que dificidten en excès aquesta unió.
El nostre Club té un carni traçat; treballa i treballarà per
el desenvolupament de l’aviació civil a Catalunya.
Ho fa i ho farà amb entusiasme i tcnacitat.
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Vida Soci al
Concurs per tres mitges beques de pilot
aviador

V isita a la fábrica Ford
Próxim am ent notificarem la visita a dita fábri
ca que ens ha estat facilitada peí els seus dirigents.

Seguint el camí d’intensa actu ad o i expandiment aeronautic, A ero Club de C atalunya, ha
acordat la concessió de T res M itges Beques per
l’obtenció del titol de P ilo t A viador.
Poden inscriure-s’hi tots els aficionats en general,
ádhuc els que actualm ent no són socis de l’Aero
Club, que siguin m ajors de 17 anys, i ho sol.licitin
d’acord amb les condicions establertes per a l’esm entat Concurs. El termini d'inscripció fineix el
31 de març i a Secretaria del Club es lliuraran
tota mena d’informacions.
En linies generals són qualitats preferents per
l’adjudicació de les T res M itges Beques, l’edat de
menor a m ajor, el résultat de l’examen medie, ac
tu ad o aeronáutica, etc. E l Jurat que tindrá de
fallar aquest Concurs estará intégrât per un re
présentant de cadascuna de les següents :
President A ero Club de Catalunya.
Serveis d’A eronáutica de la G eneralitat de Ca
talunya.
Federació A eronáutica Regional Catalana.
Institut Psicotècnic de la G eneralitat de Cata
lunya.
Escola d’Aviació, on s’efectuï l’ensenyament.
Sindicat de Periodistes Esportius.
Secció A de V o l amb M otor de l’Aero Club de
Catalunya.
Com issió d’Aeronáutica de l’A ero Club de C a
talunya.

Secció Femenina
A ctualm ent está en període de form ado la Sec
ció Femenina, existint un veritable entusiasme en
tre les aficionades a l ’aviació que venen a au g 
mentar els nostres rengles.

De l’Assemblea G eneral
En l’Assemblea General celebrada el 14 de gener es procedí a l’elecció de membres del C. D.
que quedà intégrât com segueix :
President, Joan A ntoni de G üell i Com illas; V i 
ce-president primer, A lb ert Lleó i P uiguriguer ;
V ice-president 2011., Joan Bertarnd i M ata; Secre
tan, Joan Balcells i A u te r; Vice-secretari, Orestes
M ora i A m ell; Tresorer, Tom ás M eseguer i Urrutia ; Vice-tresorer, Francesc Pérez i M ur; V o cal 1,
Josep M .a Carreras i D exeus ; V ocal 2, O scar
Sthael i C ortina; V o cal 3, A lfred Doménech i N a 
varro; V ocal 4. L lu ís A gu ilera i Cullell ; V o cal 5.
Josep M .a Ferrater i B ofill; V ocal 6. Francesc
Cabré i Rofes ; V o cal 7. Josep M allol i Guillaum et; V o cal 8. M aria Pepa Colom er i Luque.

T re s beques de vol a vela, Titol A

Moviment de so cis

Tam bé A ero Club de Catalunya prepara a la
term inado deis cursos que actualm ent s ’efectuen
per obtenir títols de pilot de V o l a vela A i B la
concessió de T res Beques per titol A de P ilot de
l’esmentada especialitat.
Aqüestes noticies han estât, molt ben acollides en
tre els aficionats i s’ha traduit en un considerable
ingrés de socis.

No pot ésser més satisfactori per a nosaltres,
el considerable augm ent de Socis que ve registr'ant A ero Club de Catalunya. Donem a conéixer les A ltes i Baixes produïdes en aquest darrer mes, i el résultat falaguer ens anima a seguir
endavant. Socis del club, ajudeu-nos portant-nos
nous companys ! !

Visita collectiva a i’Observatori Fabra

A L T E S . — • 1, Andreu Mestres; 2, Josep M. Bar
beta; 3. W illiam A lfred ; 4. Francesc P. Castanyer ;
q. Jaume F igu eras; 6. M anuel Sastre; 7. Ram ón
M untané ; 8. Enríe L lo ret; 9. L lu ís Sagredo ; 10.
Conrado Sintas ; n . M anuel Casanovas ; 12. A n 
gel Chira; 13. Josep Isbert; 14. M iquel Gim eno;
15, Josep Panyella; 16, Francesc Cardona; 17, Toan
Q uesada; 18. Pau H úm edas; ig. M anuel F er
nández; 20. Joan E scoda; 21. L luís Q uintana; 22.
Joan Sardá; 23. Jaume F e rre t;; 24. Josep C oll;

La nostra entitat que procura per tots els mitjans posar a l’abast deis seus socis tots aquells
coneixements adients, organitza una visita a dit
Observatori, la data de la qual es facilitará oportunament. Aquesta visita ha estât aconseguida
mercès a la gentilesa del senyor Josep Comas i
Solà, Director de l’O bservatori Fabra, que ens
honorará amb les seves explicacions.
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Setmana de propaganda aeronàutica

2.S- M aria A ntonia R iera; 26. A gu sti Codina; 27.
M anuel N oguerales ; 28. Bartom eu A m brosio ; 29.
Jaume Carbonell; 30. Jaume P asto r; 31. Antoni
P u ig ali; 32. Boris H olzm an ; 33. A d o lf A z o y ; 34.
Flev. Codinas ; 35. A ntoni G allardo ; 36. Escola
d’A viació P ropreso; 37. A ntoni Gallardo “ A ir
F ran ce” ; 38. Gaston Klein.
B A I X E S V O L U N T A R I E S . — Ram on Colomé ; X avier Gibert ; Cèssar Sala.
B A I X E S T E M P O R A L S . — A ndreu de V iz 
caya.

Per commemorar el X X V I è aniversari del pri
mer voi efectuat a Barcelona, i també el primer
efectuat en la Península, el 10 de febrer del 1910,
per Lucien M amet en l’Hipòdrom de Can Tunis,
A ero Club de Catalunya organitzà una Setmana
de Propaganda A eronàutica entre els actes destacats de la qual cal esmentar eia segiients :

C icle de co nferències

Curs de Ràdìotelegrafia

En el magnifie saló d’actes del Circol A rtistic
de Barcelona, que gentilm ent el posà a disposició
del Club, es desenvolupà el cicle de conferències
que fou un veritable èxit de public que omplenà
totalm ent els tres dies l’espaiós saló.
L a primera Conferencia fou a càrrec del Secre
tan del Club, Joan Balcells que es desenvolupà

El mes de gener proppassat fou inaugurai el
curs de radiotelegrafia organitzat per la secció C
de l’A ero Club de Catalunya, amb la cooperació
de Ràdio Barcelona.
L a primera lliçô teòrica, va anar a càrrec
de don Joaquim Sánchez Cordones, enginyer de
telecom unicacions i D irector de Ràdio B arcelo
na, el qual en forma clarissim a dona unes explicacions sobre electricitat elemental, i seguidament
foren repartides entre els socis inscrits en aquest
curs, uns fulls amb l’alfabet Morse, a fi de poder
estudiar els diferents signes i començar les classes
de pràctiques.
A qüestes tenen lloc els dilluns, dimecres i divendres de dos quarts de vu it a les g al local de
l’A ero Club, actuant d’inspector don Joan Coma,
telegrafista i tècnic al servei de l’em issora del Tibidabo, désignât per Radio Barcelona.
Aquest curs es segueix desenrrotllant amb verdader èxit i entusiasm e per un considerable nombre
de socis, i una prova patent d’això és que a desgrat d’haver-se suspès les classes durant mes de
dues setmanes, per celebrar-se en el Club l’exposició de maquetes i models réduits organitzada
per la m ateixa Secció C., avui son m olts els socis
que transmeten i reben a una velocitat de 10
a 16 paraules per minut, bavent construit o adquirint molts d'ells “ chicharras” i manipuladors
per com pletar les sevs pràctiques i tenint alguns d’ells el projecte de construir receptors i
transmissors d’ona extracurta. •
A vu i dia és ja molt extès a l’aviació la recepció
per radiotelefonia,’ però és innegable que a la prác
tica la telegrafia no pot èsser encara descartada.
M olts avions lleugers i també els grans quan te
nen que anar sobrecarregats per a efectuar llargs
vols, no poden equipar-se amb aparells de ràdiotelefonia per èsser molt més volum inosos i pesats que els de telegrafia, amb igu altat de condicions d’abast i molt més sensibles a les pertorbacions atmosfériques.
L a utilitat de la radiotelegrafía en l’aviació és
una cosa ben demostrada pels serveis que ha
fet en diferents ocasions, perm etent al pilot orientar-se, conèixer l’estat del temps en els sectors
que ha de creuar i en certes ocasions arriba a ès
ser per a ell Tunic m itjà de poder comunicar ais
seus semblants, la situació en qué es troba.

El Sr. Josep Comas i Solà en la ccn ferèn cia que
d en à am b m otiu de la S etm an a de P ropaganda Aero
n à u tica organ itzad a per l’Acro Club de C atalunya.
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els seus viatges, i es doná per acabat l’acte en
m ig de les felicitacions deis assistents al confe
renciant.

Exposíció i concurs de models reduïts
En l’estatge de l’A ero Club, tingué lloc l’anunciada exposició de M odels i M aquetes d’A vions
que tingué un èxit véritablem ent falaguer. Passaren d’un centenar els models exposais, i fou tan
nombrós el public que visitá la nostra Exposició.
que ens veiérem obligats a perllongar la seva du
rada vu it dies més deis altres vu it prim eram ent
previstos.
L a classificació del Concurs establerta pel Jurat
com post dels senyors Canudas, Lleó, A rm angué
(A .) i Balcells, fou la següent:
Prim er. Josep A m o “ China C lipper” , 50 punts.
Segons. Josep Coll “ P ro to tip ” , 25 punts.
Tercer. Salvador M artí “ A rc-en -C iel” , U n vol.
Quarts. Em patats. Joan Caballé “ B reg u et” i Jo
sep M. Llam bies “ P lanador” . U n vol.
M encions Honorifiques. Genaro Ram os (L o t L i
ga de P ilots). Josep V allès (M odel). Joaquim GalJeran (Projecte A erip ort). U n vol.

Amb veritable èx it s’in augu rà l’Exposiciô de Models
réduits d’avions, p assan t d’un cen ten ar els aparells
que s’exhibiren.

sota el tema “ H istoria deis O rígens de P A viació”
interessant ¡’auditori amb l’exposició deis fets re
gistráis en la lluita de l’home per conquerir el
domini de l’aire, i fent rem arcar que la brillant
situació actual de l’aeronàutica ha estat el fruit
conjunt deis treballs deis homes de nombroses
generacions i nacionalitats. A nim à finalment a
coordinar els esforgos de tots, sota una direcció
assenyada, per obtenir el desenvolupament máxim
de l'aviació a Catalunya.
L a segona conferencia fou a cárrec d’una personalitat científica tan destacada com la del senyor Josep Comas i Sola, President de la Societat A stronòm ica i D irector de l’O bservatori Fabra, i refqrent a “ A stronom ia i N a veg a d o A é ria ” .
Els oients restaran pendents de les seves paraules
explicant-nos les meravelles del nostre astre, amb
profusió d’explicacions científiques, les illustra
amb projeccions de vistes d’altres astres i pale
sa la importancia de l’astronomia per la navegació aèria. L ’autoritat i coneixements cientifics del
senyor Comas es posaren una vegada més de relleu
ha destar agrait Aero Club de Catalunya a l’esmentada personalitat que ens honorá amb la seva
participado en el Cicle de Conferencies, donantIi una importancia extraordinaria.

L’HUMORISME ESTRANGER

L’aviació i el cinem a

L a tercera i darrera conferencia fou a cárrec de
Josep Canudas i Busquets, Cap deis Serveis d’Aeronáutica de la Generalitat de Catalunya, des
tacada personalitat de la nostra aviació, que toca
l’interessant tema “ X X V anys d’A v ia ció ” . Canu
das que coneix a fons, per haver-la viscut intensament, la historia de l’Aviació a Catalunya, par
la deis esforgos efectuáis per millorar el nivell
aeronàutic i del que cal fer encara per aconseguirho. Es referí a l’obra efectuada per Serveis ¿ ’A e 
ronàutica des de la seva creació, els destorbs de
tots prou coneguts que han deturat les iniciatives,
i la confianza que aviat podran posar-se en
m arxa i en píe funcionam ent els Serveis d’A eronáutica en benefici de l’A viació C ivil a Catalunya
Foren passades unes vistes de diferents llocs de
Catalunya obtingudes pel conferenciant durant
r“l
LJ

Aixó no serveix; torn eu a com ençar l ’aterra tg e!
(De l ’A ero).
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Passavolants
Josep Canudas, ha tornat a volar després d’haver-li estât retinguda la llicència d’aptitud durant
una llarga temporada per motius aliens a la seva
voluntat.
D em ostra en el seu vol que la inactivitat força-àa no li ha restât cap de les seves magnifiques
condicions de Pilot.

Tenim fonamentades esperances que el nou
D elegat del Sabadell en la Federaciô Aeronáutica
Regional Catalana, contribuirá a aconseguir el nor
mal funcionam ent d’aquesta. Es ben coneguda la
nostra posició en aquest assumpte, i no cal dir
que no li mancará la nostra més decidida assisténcia.

E steve Fernàndez, nostre entusiasta ex-President i aficionat de debô, torna a tenir en vol el
seu aviô Beechcraft al quai ha introdui impor
tants millores i suprimit dos lloes reservats a passatgers per instal.lar-hi dipôsit d'essència per antpliar el radi d’acciô.

Joan Balcells, el Secretari de nostre Club, está
efectuant les noranta H ores de V o l reglam entáties en avions trimotors, en la línia BarcelonaM arsella, de L. A . P. E. per l’obtenció del titol
de Pilot de Transports Publics. Esperem, dones,
que ben aviat vindrà a augmentar el nombre dels
que figuren en nostres rengles.

M ary Pepa Colom er la gentil aviadora ha estât
oficialm ent nomenada per la Direccio d’Aeronàutica, Professora de Pilotatge, pel quai rep moites
felicitacions a les quais adjuntem la nostra.

Ens plau saludar l’aparició de dues noves publicacions de Revistes d’A viació. Am bdues són a
càrrec de bons amies nostres, que a M adrid treballen de ferm per la divulgado aeronáutica. Es
tracta d’“ Aviación Civil” , portantveu de la Liga
de Pilotos Civiles de Aeroplanos i “ A viación y
D eportes” que és encertadament dirigida per Enric M unaiz. E ls desitgem una vida próspera per
a seguir en el meritori camí que han emprés,
i no cal que els diguem, ho saben prou bé, que
compten amb el nostre millor afecte.
N ostres consocis Josep M artí Sensat, Josep V iíanova, Joan M untané, Francesc Codina, A dolf
A zo y i Orestes Mora, están efectuant l’aprenentatge de P ilot estant alguns d’ells en condicions
d’obtenir en bren termini el titol. Celebrarem que
el seu exemple sigui seguit per els aficionats.

Una nova entitat d’A viaciô, “ Cooperativa del
treball A e r i” ha estât oficialm ent autoritzada per
l’ensenyam ent de pilots i treballs aeris. L i desitgem com també a les ja existents, un veritable
èxit.
Guillem X uclà, el veterà pilot d’aquest Aero
Club, ha deixat de pertànyer a les empreses en les
quais des de fa anys venia actuant, per endegar
les seves activitats per altres camins, sempre perô
dins l’aviaciô, en què té fonamentades esperances. Li desitgem els millors èxits i estem segurs
que no ii mancara l’ajut necessari.
Salvador Fàbregas, ha efectuat un viatge per
l’estranger, en com panyia de X u clà, per cercar
un aviô que ompli els seus desitjos. No ens sorprendria gens ni mica, que dintre de poc, la flota
aèria nostra comptés amb una M onospar del
darrer model. H o celebrem.

A ero Club de Catalunya invità a l’aviador cubá
senyor M enéndez Pelàez a visitar Barcelona, pré
parant a l’ensems diversos actes a honor seu com
hom enatge al meritíssim vol efectuát Cuba-Espanya. N ostra entitat sol.licitá i aconsegui que l’esm entat A viador fos nomenat H oste d’Honor de
la ciutat per nostre Excm . A juntam ent. L a seva
arribada estava fixada per els primers dies de
març, peró degut al mal temps que durant uns
dies féu a M adrid amb una pluja seguida, deixá
com pletam ent inondât l’A eriport de Barajas, que
no estava en condicions de permetre la sortida de
cap avió, estant paralitzats fins els avions de lí
nia. Per aquesta circum stáncia M enéndez ajerná
per unes dies el viatge, pero davant que el mal
temps persistía i amb ell la im possibilitat de v e 
nir amb el seu avió, es veié obligat a suspendre
definitivam ent el viatge per haver estât cridat urgentm ent pel Govern del seu país.
No obstant A ero Club de Catalunya, des d’aquestes columnes li fa patent la seva adm irado i
li prega tram eti la nostra salutació ais aviadors
d’aquelles terres.

Havem rebut unes lletres plenes d’entusiasme
i de bons desitjos de la federaciô d’alumnes i exalumnes de l’Escola del Trebali, en què s’ofereixen en tôt quant sigui contribuir al desenvolupament de l’A viaciô a C atalunya i en la tasca
que ve efectuant nostre A ero Club. Ens plau constatar-ho en aquestes planes per a llur satisfacciô,
la nostra, i la dels aficionats en général.
A ero Club de Sabadell i del V allès, l’entitat
que a la poblaciô veina treballa per el desenvolupam ent de l’aeronàutica, ha célébrât Assemblea G eneral en la quai ha désignât nou Con
seil D irectiu que es proposa intensificar la seva
actuaciô. En felicitar-los els oferim, com sempre,
!a mes entusiasta col.laboraciô en totes les seves
organitzacions.
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El "Primer Raily Barcelonai
dies 5 i dl
A rtu r Z u n ig a , Joaquim

C o ro n a d o

i Joan

U n brillant asp ecte de l’Aerodrom Civil de B arce
lon a durant el n ostre festival, que fou coronat per
un grandios èx it de public.

Una organització de veritable envergadura ho íou
el Primer Rally Barcelona, que aplegá la mes nombrosa participació d’avions registrada fins avui a la
Península.
Foren una trentena els aparells procedents de V a 
lencia, Saragossa, Madrid, Figueres, Lleida, Perpignan,
Toulouse i altres poblacions del sud
de
F ra n q a , que conjuntament amb els d’Aero Club de
Catalunya, que prengueren la sortida de Figueres,
arribaren al Aerodrom Civil de Barcelona el diumenge, dia 5, a la tarda.
Fou un espectacle veritablement encoratjador pels
nostres aficionats el veure com anaven arriban amb
una regularitat sorprenent la major part deis concursants,
els quals, després de fer una
passadare
glamentaria per damunt la mánega indicadora del
vent, evolucionaven per a pendre térra, resultant insuficient
el terreny perqué poguessin inquibir-s’hi
tots. La renglera de tants aparells, alguns moderníssims i amb les darreres innovacions tecniques, era
constantment resseguida pels entusiastes que volien
veure de propi tipus que coneixien únicament per
fotografíes .
El Club, que costejava ais participants les des
lieses de consum de gasolina i oli, com també de
la seva estanqa a Barcelona, posa a llur disposició 1111 magnífic “ pullman” per traslladar-se a la ciutat, bostatjant-los a l’Hohtel Regina.
Foren reluits els aviadors pels membres del Con
D os avions, una M oth i un Potez, p ren en t el viratge
sel 1 Directiu, i els senyors Márquez i Ricart, que els
en la prova “C ircuit de V elo cita t”
donaren la benvinguda.
El dilluns, dia de Reis al matí, es registrá una extraordinária afluencia de públi cque acudí a l’Aeróla festa prometia. En efecte, degut a aquest vent de
drom per a contemplar les evolucions deis aparells
ratxes a voltes violentes, es tingué que suspendre la
en les proves “ Circuit de Velocitat” , Despegue i
prova de destrucció de globus, aixi mateix com el
Aterrissatge” , i “ Destrucció de globus.”
triple llançament en paracaigudes que estava anunCal reconéixer que la tasca que caigué damunt els
ciat a càrrec de Pérez Mur, davant la prohibiciô
organitzadors fou feixuga de debo, ja que a les di
d'efectuar-lo que encertadament dictaren els repré
ficultáis d’alinear els avions i donarlos la sor
sentants de la Direcció d’Aeronàutica per evitar
tida en un terreny tan reduit, s’hi ajuntá un vent
un possible accident al paraxutista i també per la
fortíssim que resta el lluíment i espectacularitat que
major seguretat del public.
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B qlis,

c a n it z a c io n s

ai Concursos d’Aviació dels
de gener
ills,

vencedors

de

la

classificació

general
Un grup d’aparells p a rticip an ts en el Prim er R ally
B arcelona, que aplegà el m ajor nom bre d’avions
in scrits en m a n ifesta cio n s esportives.

que l’experiència que s’adquireix en aquestes mani
festacions aviatôries, es traduira en futurs èxits d’organitzaciô acurada.
E l desenrotllament tècnic de les proves, donà els
segiients résultats :

Rally a B arcelona
1. Frederic de Vallès, sortit de Valencia,
punts. (Aero Club de València).
2.

n

Rafel de Mazarredo, de València, g punts.

3.

Ricard Moroder,, sortit de València, 8 punts.

4.

A rtur Zünyiga, sortit de Saragossa, 7 punts.

5.

Lluis Ruano, id de Saragossa, 6 punts.

6.

Roger Nouvel, id. de Figueres, 4 punts.

7.

Joaquim Coronado, id de Saragossa, 3 punts.

8. Henri Seguier; 9, Joan Balcells; 10, Enric Ce
ra; 11, Henri Rozes ; 12, Charles Lafàbregue; 13,
René Imbert; 14, Salvador Fàbregues; 15, Pierre
Gravas; 16, Henri de Perignon; 17, Lluis Aguilera;
18, Roger d’Epied; 19, Pierre Mathieu; 20, Josep
Careaga; 21, Henri Abram ; 22, Maria Teresa Tack.
Tots amb dos punts.

Despegue

De d reta esquerra: Pierre G ravas, de l’Aeri Club de
R ousil, gu anyador de la prova d’aterratge; Artur
Z únyiga, de la Lliga de P ilots, vencedor en la prova
de despegue; Joan B alcells, de l’Aero Club de Ca
ta lu n ya, prim er classificat en la cursa de velo cita i.

1.
Ex-aequo, A rtur Zunyiga i Joaquim Coro
nado, en 40 metres, 10 punts.
3. Henri Rozes, en 46 metres, 7 punts.
4. Ex-aequo, Joan Balcells, enri de Perignon,
Llus Aguliera, Pierre Gravas, amb 5 ometres 6 punts.
8. Henri Abram, amb 55 ni.; 9, Josep Careaga;
10, Roger d’Epied; 11, Enric Cera; 12, M aria T e 
resa T ack; 13, Salvador Fàbregues; 14, Charles
Lafàbregue; 15, René Imbert; 16, Ricard Moroder;
17, Lluis Ruano; 18, Rafel de Mazarredo; 19, Hen
ri Seguier; 20, Roger Nouvel. Tots amb dos punts.

Cal reconèixer, dones, que amb aquesta obligada
suspensió el public es sentí quelcom decepcionat en
quant a la part espectacular de la festa, pero també
reconegué el magnifie èxit esportiu i esforç d'organització d’Aero Club de Catalunya per a posar en
peu una manifestado de tal importáncia. No cal dir
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C lassificació g e ne ra l conjunta

8. Rafael de Mazarredo, de lA e ro Club de València, de Valencia, avioneta Miles Falcón - Gipsy
M ajor, Copa d’En Salvador Fàbregas.
9. Henri Seguier, de lA e ro Club de Toulouse,
de Toulouse, avioneta Caudron Aiglon - Renault 100
H P. Copa d’En Enric Cera.
10. Lluis Moroder, de l’Aero Club de València,
de València, avioneta Miles H aw - Cirrus 80 H.P.
Copa d’En Joan Bertrand.
11. Enric Cera, de l’Aero Club de Catalunya, de
Barcelona, avioneta D. Havilland Moth - Gipsy 85
H P. Copa d’En Esteve Fernández.
12. Henri de Perignon, d’Aeroplanes Potez, de
Toulouse, avioneta Potez 58 - Potez 120 H P. Copa
d’Estàdium Moto Club.
13. Lluis Aguilera, de l’Aero Club de Catalunya,
de Barcelona, avioneta Caudron Luciole - Salmson
95 H P. Copa de Penya Hípica.
14.Salvador Fàbregas, de
l’Aero Club de Cata
lunya,
de Barcelona, avioneta Potez 58 - Potez 120
H P. Copa de Penya Rhin.
15.
Henri Rozes, de l’Aero
Club de Cantal,Tou
louse, avioneta Caudron Luciole - Renaît 100 H P.
Copa Automóvil Club de Catalunya.
16. Josep M. Careaga, de l’Aeronàutic Club Ernpordanès, de Figueres, avioneta Caudron Luciole Renault 95 H P. Copa de Ràdio Barcelona.
17. Maria Teresa Tack, de l’Aero Club du Rou
sillon, de Perpignan, avioneta Caudron Luciole Salmson 95 H P. Copa de “ El Mundo Deportivo” .
18. Charles Lafàbregue, de l’Aero Club du Rou
sillon, de Perpignan, avioneta Potez 58 ? Potez 120
H P. Copa de l’Aero Club de Sabadell i del Vallès.
19. Henri Abram, de l'Aero Club des Ailes Ca
talanes, de Perpignan, avioneta Potez 60 - Potez 60

1. Artur Zúnyiga, de la Lliga Espanyola de
Pilots Aviadors Civils d’Aeroplà de Madrid, avione
ta 1). Havilland Moth-Gipsy 85 H P. 25 punts. Co
pa de la Generalitat de Catalunya.
2. Joaquim Coronado, del Aero Club d’Espanya,
de Madrid, avioneta D. Havilland Moth-Gipsy 85
H P., 23 punts. Copa de l’Ajuntament de Barcelona.
3. Joan Balcells, del Aero Club de Catalunya,
de Barcelona, Avioneta Aero Avian-Cirrus 80 HP.
Copa de la Direcció General d’Aeronáutica de Ma
drid.
4. Pierre Gravas, del Aero Club du Rousillon,
de Perpignan, avioneta Caudron Luciole-Lorraine
105 H P. Copa de la Federación Aeronáutica E s
panyola.
5. Roger d’Epied, del Aero Club des Ailes Ca
talanes, de Perpignan, avioneta Caudron Luciole Renault 100 H P. Copa deis Serveis dAeronáutica
de la Generalitat.
6. Frederic de Vallès, de lA e ro Club de Valéncia, avioneta Hornet Moth-Gipsy Major, Copa de
Linies Aèries Postals Espanyoles.
7. Roger Nouvel, de lA e ro Club de Cantal, de
Toulouse, avioneta Caudror Aiglon - Renault 100
H P. Copa Ajuntament Prat de Llobregat .

H P20. Lluis Ruano, de Linies Aèries Postais E s
panyoles, avioneta British Klemm -Gipsy 135 H P.
21. René Imbert, de l’Aero Club des Ailes Ca
talanes, avioneta Farman 403 - Farman 150 H P.
L a Copa del Président de l’Aero Club de Cata
lunya va ésser atribuida a la III Esquadra d’Aviació Militar a Barcelona, pel la seva brillant desfilada
en perfecta formado.
Aero Club de Catalunya al felicitar coralment ais
guanyadors, remercia també a tots els participants
la seva assiténcia i esperit esportiu palesat en tot
moment. També nostres paraules de gratitud per
tots els que col.laboraren en la festa.
En quant a la representado de l’entitat que ostentaven dignament els senyors Cera, Aguilera, F à 
bregas i Balcells, amb llurs avions, feren tot quan
els fou possible per classificar-se en els llocs d’honor, i no obstant que alguns d’ells tingueren que
sofrir les conseqüéncies de les dificultáis d’establir
els “ handicaps” amb precisió, evidenciaren que en
els nostres rengles comptem amb excellents pilots,
Cal destacar que Fàbregas s’iniciava en aquesta me
na de concursos i ho feu amb veritable encert com
un pilot consumât que ja és.
El repartiment de premis que s’efectuà amb molt

A te rrissa tg e
1. Pierre Gravas, a 2 metres, 10 p. (A. C. Ro).
2. Henri Seguier,
a 13 ni., 8 punts'.
3. Roger Nouvel,
a 19 ni., 7 punts.
4. Roger cPEpied, a 23 ni., 6 punts.
5. Enric Cera, a
27 m., 5 punts.
6. Josep Careaga,
a 36 m., 4 punts.
7. LIuís Ruano; 8, Ricard Moroder; 9, Henri
Abram ; io, Joaquim Coronado; 11, Maria Teresa
T ack; 12, Salvador, Fàbregas; 13, Charles Lafàbregue; 14, Frederic de Vallès; 15, Lluis Aguilera;
16, Rafael de Mazarredo; 17, Artur Sùnyiga; 18,
Joan Balcells; 19, Henri de Perignon. Tots amb dos
punts.

C ircuit de v e lo c ita t
1. Joan Balcells, 10 p. (A. Club de Catalunya).
2. Joaquim Coronado, 8 punts.
3. Roger d’Espied, 7 punts.
4. A rtur Sunyiga, 6 punts.
5. Salvador Fàbregas, 5 punts.
6. Enric Cera, 4 punts.
7. René Imbert; 8, Roger Nouvel; 9, Lluis A gui
lera; 10, Josep Careaga; 11, Henri Rozes; 12, Char
les Lafàbregue; 13, Ricard Moroder; 14, Lluis Rua
no; 15, Maria Teresa T ack; 16, Henri Abram; 17,
Frederic de Vallès ; 18, Henri de Perepignon ; 19 Ra
fael de Mazarredo; 20» Henri Seguier. Tots amb
dos punts. Pierre Gravas abandonà després de la
primera volta.
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Expressió d’agraim ent

lluïment en l'estatge del Club, aplegà una nombrosa
concurrència, que fou obsequiada amb un “ lunch” .
Assistiren a l'acte l’Alcalde de Barcelona, el Presi
dent de la Federaciô Aeronàutica Espanyola i Secretari, el senyor Delegat de la Direcciô Gene
ral d’Aeronàutica, senyor Avellan, el Cap de la
III Esquadra d’Aviaciô Militär, Aviaciö Naval, Cap
dels Serveis d’Aeronàutica de la Generalitat de
Catalunya, senyor Canudas ; Uniô de Pilots Civils,
Aero Club i entitats d'aviacio,' un crescut nombre
de Pilots Civils i aficionats, que foren atentament
atesos pels socis del Club.
Adreçà unes paraules de remerciament en nom
dels Pilots, el senyor Ratier, que agrai les deferències que el Club ha tingut amb tots ells, contestant-li en nom del A. Club el Secretari senyor Balcells, que digué que nostra entitat està disposada a
treballar de ferai en tot quant contribueixi a millorar el nivell de nostra aeronàutica, i remerciant
l'apoi rebut de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Direcciô General d’Aeronàu
tica.
Finalment, el senyor Alcalde felicità els organitzadors i agrai en nom de la ciutat la tasca de l’Aero Club, i es procedi tot seguit en mig d’aplaudiments, a l’entrega dels premis als guanyadors.

per les aportacions i col.laboracions rebudes amb
motiu del festival d’A viació del “ Prim er R ally
B arcelona” a:
Generalitat de Catalunya,
A juntam ent de Barcelona.
D irección General de Aeronáutica.
Líneas Aéreas Postales Españolas.
D eustche Lufthansa.
A ir France.
A la Litoria.
Radio Barcelona.
Vacum m Oil Company.

T ot soci del club té el deure moral de portar
ne un altre ! Aquest carni ens permetrà fer del
nostre Club l ’entitat aeronàutica més important
de la Peninsula.

Portada
B im otor de bom bardeo K oolhoven F. K. 50 B., provisto de m otores B ristol M ercury Vis, h élices de paso
variable en vuelo y cap otages N. A. C . A. Su estructura, de m adera el a la y tubo de acero ordinario el
fu selaje, es sen cillo y de con stru cción fácil. El a la y la cola tipo can tilever puras, el tren replegable,
la s barquillas m otoras abarcando el borde de ataque del ala, y la suavidad de las superficies de unión
h a n determ inado la s elevadas p erform an ces alcanzadas. Con 1.000 kilogram os de bom bas tien e u na
au ton om ía de 1.150 k ilóm etros a la velocid ad de crucero de 360 k ilóm etros por hora, siendo la altura
de vuelo de 4.750 m etros sobre el m ar. Sus tres puestos de am etralladoras con am plios sectores de fuego,
cuya eficacia es favorecid a por la p rotección con tra el v ien to de la m arch a que goza el m on taje de las
arm as bajo cúpulas tran sparen tes.

H ores de V ol a 60 pessetes,
P E R A L S P I L O T S 1 S O C I S D E L ’A E R O C L U B D E C A T A L U N Y A

C o n trib u iti al desvetllam ent de l’A v ia ció C a ta la n a fe n t_vos Socis de l’A E R O
CLUB DE CA TA LU N Y A !!
( P A S S E 1 G

DE

G R A C I A ,

3 2 ,

P R I N C I P A L )

Joves, Estudiants, Obrers, Industrials, H o m e s
de C i è n c i a , i n s c r i v i u - v o s e n n o s t r e s r e n a l e s ! !
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L’onze de Febrer, en commemoraci«) del X X V Iè aniversari del prim er vol efe ctu a t a B arcelona, es reuniren els elem en ts aeron au tics de n ostra ciu ta t sota
la p residència del Sr. Comas i Sola, un dels organ itzadors d’aquel voi.

mes més indicades peí bon funcionam ent de l’agrupació en el camp.
L a D irectiva de la Secció B acordá, degut a la
im portancia d’aquest afer, passar-lo a la Comissió
d’A eronáutica del Club, la qual actuará de jurat
per estudiar les inscripcions que es rebin i desig
nar el soci que haurá de participar-hi.
S ’han rebut del “ H uesca A ero C lu b ” els reglaments referents a la II Setm ana de V o l a V ela
com també del concurs de models redu'its que es
celebrará en la setmana compresa entre els dies
5 al 12 del proper mes d’abril.
Els socis que s ’interessin per aquests actes a
Secretaria se’ls facilitaran tota mena de detalls.
Darreram ent ha efectuat les proves peí títol B
el soci senyor E. K raupe sota la direcció del se
nyor Schubert.
Ouan entrava en caixa aquest número ens assabentem que la Comissió d’A eronáutica del Club,
ha designat perqué representi l’entitat a la Set
mana de V o l a V ela d’Osca, al consoci Joan Ca
ballé en possessió del titol A de P ilot de V o l a
V ela. E l felicitem per la seva designado, i confiem que la seva participació en les práctiques del
Vol a velo sabrá aprofitar-les per al seu retorn
poder divulgar les ensenyances rebudes entre els
altres companys.

Banquet de com m em oració
Per celebrar la data del io de febrer, comme
m orativa del Prim er V o i efectuat, A ero Club organ itzà un Banquet de confraternitat aeronàu
tica al qual assistiren bon nombre de Pilots A viadors, aficionáis, représentants de les entitats i empreses aeronàutiques, organism es oficiáis i premsa. Transcorregué l’acte dintre un agradable am
bient de com panyonia i finalment el senyor C o
mas i Solà, que ocupava là Presidència, adreçà
unes breus paraules i explicà les dificultáis amb
qué lluitaren els organitzadors del primer Vol que
es commemora, del quai és l’únic supervivent. Tin
gué mots d’encoratjam ent per la tasca de l’Aero
Club de Catalunya, i féu vots per un immédiat
millorament de l’A viació Catalana.

Vol a vela
S ’ha rebut una circular del Centre de V o ls sense motor de Madrid invitant aquesta Secció a
enviar un représentant a la II Setm ana de V o l a
V e la que organitza lA e r o Club d’O sca prop d’aquella població pels dies s a 12 d’abril proper.
El dit organisme oficia¡ subvenciona el soci que
sigui désignât amb l’import deis viatges d’anar i
tornar i amb una dieta de pessetes
durant
10 d;es.
La directiva de la Secció ha posât el máxim
interés en aquest afer i acordà fer la designado
l^er concurs d’acord amb les segiients bases o
condicions que haurà de reunir tôt aspirant:
1. H aurà d’ésser soci de la Secció B i estat
al corrent de pagament.
2. Esser posseïdor com a minina del títol “ A ”
i dem ostrar haver efectuat práctiques en un termini no més llunyá de 3 mesos.
3. Am b igualtat de condicions tindrá preferen
cia el que a criteri de la directiva de la Secció hagi intervingut més en el funcionam ent de la prác
tica de vol sense motor a fi que a la seva tor
nada pugui ensenÿar ais seus companys les nor

Advertiment
Es recorda ais socis que el primer diumenge de
cada mes, es sortejaran Vols de Bateig de l’A i
re en els quals poden inscriure’s tots els qui ho de
si tgin.
Tam bé poden efectuar-se gratuitam ent llangaments amb planador el primer diumenge de cada
mes, per aquells que ho sol.licitili d’acord amb els
reglam ents establerts.
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Informació

General

Federació Catalana de Vol a Vela

El viatge a la Guinea, de Josep M. Carreras

En l’assem blea reglam entria de D elegats cele
brada darreram ent fou elebit per unanim itat el
Comité E xecutiu per l’any corrent corn segu eix:
P résiden t: Sr. Joan Torruella, de l’A ero Club
le Sabadell i del Vallès.
Secretari : Sr. Franacesc Cabré de l’A ero Club
de Catalunya.
T resorer: Sr. Eduard París de la Secció d’A 
viació de la F. A . E. E. T.
V o cal prim er: Sr. X avier G ibert de l’A ero Popular de Barcelona.
V o cal segon : Sr. J. Rovira, de la Secció d’A viació de l’Escola del Treball de Tarragona.
Foren també per unanim itat ratificats en el càrrec de D elegats Tècnics els senyors M aria Foyé,
Franz Schubert i Joan M aluquer.
En la darrera reunió del Comité E xecutiu es posà de m anifest l’entusiasm e que impera dintre de
tots els Clubs federats per participar a la II Setmana de V o l a V e la que organitza el “ H uesca
A ero C lu b ” d’O sca pels dies 5 a 12 d’abril.
Es prengué l’a'cord de portar a cap diverses ges
tions ràpidam ent a fi de convertir en realitat les
aspiracions de tots els reunits i poder form ar un
equip d’aficionats, que amb diversos aparells, pogués representar amb orgull els colors del vol a
vela català.

El dia 2 de Gener al mati emprengueren viatge en
l'aviô Farman Hispano 250 CV. de la Coperativa
del Treball Aeri els nostres consôcis Josep M. Car
reras, pilot, i Llorens Fornés, mecànic, i el termini del
quai era Bata (Guinea Espanyola). Anaren com a
passatgers el matrimoni català Juvé, esportius entusiastes que resideixen bona part de l'anv en aquelles
terres africanes.
No cal que insistim, perquè tots ho coneixen prou
bé, en els mereixements de Carreras com a pilot. En
la seva llarga i profitosa actuacio aeronàutica, ens ha
evidenciat que pot comparar-se dignament amb els
més alts valors internacionals de l’aviacio, i als seus
mèrits cal afegir-hi el d’una sincera modèstia mos-

Concurs entre les Escoles d’Aviació
El Conseil D irectiu d’A ero Club de Catalunya
peguint les normes d’equitat i justicia que pro
cura imposai" en tots els seus actes, convocà un
Concurs entre les Escoles d’A viació existents, a
fi de concertar la form ado de P ilots A viadors, Hores de V o l d’entrenam ent i vols de B ateig de l’A i
re per durant l’any 1936.
Â cudiren al Concurs, sota plec tancat i lacrat
la Cooperativa de Treball Aeri, Escola Oficial d'Aviació “ P ro grè s” , i Escola d’A viació Barcelona.
E s procedi a l’obertura deis plecs per la Comissió Aeronáutica, i encara que tots els concursants
s’a jlistaren en els preus, la m illor oferta tant de
form ado de Pilots, H ores de vol d’entrenament
i V o ls de B ateig de l’A ire, fou la presentada per
l’Escola oficial d’Aviació “ Progrès” concentant-se
amb aquesta empresa per efectuar els esmentats treballs .
Aero Club remercia les tres Escoles que
s ’han presentat al Concurs, i es complau per aquest
procediment a garantir per un igual els interessos de tots, i en aquesta ocasió felicitar a l'Escoia d’A viació “ P ro greso ” per haver guanyat el
Concurs.

Jôsep M.a Carreras, pilot, i Llorenç Fornés, m ecànic,
trip u la n ts de l’avió F arm an-H ispan o de la “C oope
rativa de T rsball A èri” que am b ta n ta regu laritat
h a n efe ctu a t el v iatge aeri de B arcelon a a la G uinea
Espanyola.
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a la conclusión de que no debo oír puntos y rayas,
sino unos sonidos, unas señales, que por su composi
ción de puntos y rayas son todos diferentes y que me
han de dejar adivinar inmediatamente la letra, núme
ro o signo que representan sin dejar de prestar aten
ción a las señales que van siguiendo. Una vez logra
do esto, es decir, una vez educado el oído para dis
tinguir bien claramente estas señales, sólo una prác
tica constante permitirá poder recibir a la veloci
dad que podríamos llamar reglametnaria.
Verdaderamente sorprendido quedé cuando un te
legrafista me explicaba hace pocos días, la facilidad
con que un compañero suyo recibe radiogramas des
de un barco donde presta sus servicios. Muchas ve
ces, oyendo varias emisoras a la vez debido a inter
ferencias, (así me lo explicaba mi amigo), no tiene
dificultad alguna para captar tranquilamente el men
saje de la que a el le interesa y aun sostiene conver
sación con los que se hallan a su lado.
Ciertamente, yo aspiro a mucho menos, pero si
sigo siendo constante, quizá llegue a mucho más...
cuando ya sea anciano y las máquinas voladoras se
roienten solas.
O. S T A H E L
X — . . —
A . —
B — .
Z — — . .
C — .
CH
—
D — .
E .
3 • • • ----------------F . . —
4 . . . . —
G ------5 ...............................
H ...
6 — . . . .
I
. .
7 ----8 ----J
9
-------------K — .
L .—
o -------------------p
___
M — N — .

trant-se enemic de tota mena de “ b lu ff” de propagan
da. No obstant la manca d’aquesta, entre els elements
(|ue coneixen el valor de cadascú, es considera el vol
de Carreras com el millor deis efectuáis en una llarga
temporada per els Pilots de casa nostra. En aixo no
hi ha dubte de cap mena. Hi estem de tota confonnitat. L ’itinerari seguit fou en el viatge d’anada, Barce
lona - Alacant - Oran - Colom Bechar - Regan Bidó V - Gao - Niamey - Cotonu - Duala - Bata, on
arribaren el dia 9 després d’haver estat deturats tres
dies a Colom Bechar per l’obtenció deis permisos necessaris.
A Bata efectuaren 6 viatges a Santa Isabel, i per
tot el Comeroum, efectuant el primer lligament aeri
Duala-Yaaunde-Bata, i diferents vols en el Gabon
francés, totalitzant unes cinquanta hores de vol.
En el viatge de retorn feren l’itinerari per BataGarna - Fortlamy - Sinder - Niamey - Gao - Bidó V Regan - Colom Bechar - Oran - Barcelona.
El total del recorregut i vols efectuáis és de
22.000 kilómetres, i trobant-se en el seu viatge amb
dificultáis que posaren de relleu el domini de Car
reras en el Pilotatge i Navegación Aéria. A Colom
Bechar trabaren un violentísim temporal de sorra
del qual no es lliu^ren ni volant per damunt deis
3.500 metres, i que es veié agreujat per altre temporal
de neu que feien difícil la situado.
La má experta de Carreras va aconseguir sortejar
tots els obstacles arribant a Oran, on prengueren térra,
seguint no obstant el mal temps, en una sola etapa
(850 kilómetres de pluges) fins a Barcelona on els
reberen bon nombre d’amics i admiradors, deis quals
reberen moltes felicitacions.
Amb veritable satisfacció hi afegim la nostra, sentint-nos orgullosos en comptar en nostres rengles
valors com els de Carreras i Fornés, i també felici
ten! al matrimoni Juvé i senyor Navarro (aquest passatger en el viatge de retorn) que figuren ja en la
llista deis adeptes de l'aviació.

Ñ

------

O

-----

P . —
Q - R . S ...
T —
U
V ...
W .—

Mis impresiones como participante en el
curso de Radio telegrafía
Empecé yo el curso con el convencimiento, de que
pronto podría fácilmente captar los mensajes que fre
cuentemente pueden oírse por medio de cualquier apa
rato usual de radiotelefonía. Muy pronto me di cuen
ta de mi equivocación; es muy diferente ver puntos
y rayas sobre el papel o oírlos y llegarlos a distinguir
e interpretar bien. No hay tiempo para repetir men
talmente las señales que oímos y para recordar que
letra o signo representan. Así yo, durante las prime
ras lecciones, cuando transmitían un punto y raya, re
petía varias veces: Ti-ta, ti-ta, ti-ta. Y acababa di
ciendo : Es la A . Pero en este intervalo de tiempo, si
hubiesen continuado transmitiendo a una velocidad
normal, serían ya 10 o 12 las señales telegráficas que
me habrían pasado desapercibidas. Por esto he llegado

Nou carnet
Procedint-se a la confección d’un nou Carnet indis
pensable ais senyors Socis d’aquest A E R O C L U B
D E C A T A L U N Y A , se’ls prega trametin en el mes
breu termini a Secretaria, dues fotografíes i una nota
amb noms i cognoms, domicili actual, lloc i data de
naixament, anys, i títols aeronáutics amb data d’obtenció d’aquells títols.
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CLASE DE APARATOS E INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTISIMA CALIDAD
ILUM INACION DE A ERO DRO M O S
Faros de ruta - Faros de id e n 
tific a c ió n a N eón - Luces de
té rm ino - Indicadores luminosos
de la dirección del viento - In d i
cadores lum inosos de la ve lo c i
d a d del viento - Indicadores
lum inosos de obstáculos - Ilum i
n adores del cam po de a te rriza je

Ilu m in a d o r del cam po de a te rriza je
de C ro yd o n , de 9 Kw.

EDUARDO

VIN AM ATA

I N G E N I E R O

TORRAS

I NDUSTRIAL

A v e n id a del 14 de A b ril, 359

-

T eléfono 7 0 8 7 9

B A R C E L O N A

AVIONES KOOLHOVEN
AGENCIA

ROTTERDAM

MARCA

DE

C A L ID A D

SUPREMA

SEGURIDAD

VELOCIDAD
TODOS LOS ACCESORIOS
PARA LA AVIACION
H élices m adera
Hélices a lu m in io
desde Ptas. 6 50

PARA

H A C H E M ,
Plaza Cataluña, 22 - Tel. 23656
B A R C E L O N A

—
LA

GENERAL

ESPAÑA

S.

Y

COLONIAS;

A.

O’Donnel, 16 ■ Teléf. 52134
M A D R D I

H ornet M oth
The H avilla n d

In te rio r de la ca b in a de la
a vio n e ta HORNET M O TH

El avión de la máxima
seguridad

y

confort
AGENTE GENERAL

Ramón Escario
27, Blasco Ibcmez

MADRID

