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ad

Centre Excursionista de Catalunya

La vall de Ribes

i el nou ferrocarril de Ripoll a Ax

ou en el número de febrer prop-passat que es donà compte
en les planes d'aquest BUTLLETÍ d'haver -se ja terminat, al

t J
trobar-se les dos brigades d'avançament, la foradada de
Toses en el traçat del nou ferrocarril transpirenenc d'Ax-

Puigcerdà-Ripoll, expressant -se la confiança de que dins de la present
estivada fos un fet la inauguració del tros comprès entre Ripoll i la
riallera vila de Ribes, per tants conceptes coneguda i estimada. Avui
podem venturosament constatar que aquelles esperances i desitjos han
esdevingut una immediata realitat, doncs després de nou impuls
donat a n'aquelles obres, ha estat ja fixada la data del 10 del vinent
mes d'agost per a la inauguració oficial i pública del nou ferrocarril
en el dit trajecte de Ripoll a Ribes del Freser. Es per això que
davant d'aquest esdeveniment, que no ha de deixar de fer sentir la
seva benefactora influència dins el camp de l'excursionisme, ens creiem
obligats a parlar un xic detingudament de la construcció d'aquest nou
ferrocarril en nostra terra i de la seva importància, no ja tan sols per
a la xamosa comarca de Ribes, sinó que també per a tota nostra esti-
mada Catalunya i per a tots els aimadors i admiradors de les seves
belleses naturals.

Era en l'any 1904 que en un Conveni internacional celebrat per
l'Estat Espanyol amb la veïna República Françesa, quedava acordada
la construcció del ferrocarril d'Ax a Ripoll, per fomentar i estrènyer
les relacions entre la comtal ciutat de Barcelona i les franceses de To-
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losa, Burdeus i París. Fou l'autor i ànima d'aquest projecte, 1'enta-
siasta patrici i conegut home públic M. Teophile Delcassé. En nostra
terra hi trobà el mateix una franca i bona acollida, celebrant -se du-
rant el 1906 unes entusiastes festes en la vila de Puigcerdà, dedicades

a honorar a M. Delcassé i a ses lloables iniciatives, formant -se un Co-
mitè de propaganda, en el qual a més dels alcaldes de Puigcerdà i La
Guingueta hi figuraven entre altres personalitats, el malaguanyat

Francisco Albó, don Lluís Ferrer i Vidal, el Dr. Andreu, i don Tomàs
Montagut, als treballs del qual s'hi ajuntà poc després l'esforç i
continuat entusiasme de N'Eussebi Bertrand i Serra, diputat per
aquell districte, que no ha deixat de petja aquest assumpte esperonant

a nostres polítics des del començament de les obres fins als nostres

dies, secundat admirablement per les autoritats locals d'aquella comar-
ca, pels senyors Montagut i Gay de Montellà, entre altres, pels ex-
ministres espanyols senyors Cambó i Ossorio, pels contratistes de les
obres i pel personal tècnic que les ha dirigides, amb els enginyers

senyors D. Josep M. Fuster, D. Telin Lacasa i D. Ramón Martínez
de Velasco a son davant.

El traçat general d'aquesta línia, que explotarà l'Estat per son
compte i que a França anirà a càrrec de la Companyia du Midí, és un
treball d'empenta i el seu recorregut serà un deis més formosos de
nostra terra per lo bell i pintoresc deis paisatges i punts d'esguard,

obiradors des de les vores del Freser, el Rigart, el rieral de La Moli-
na, el Segre i l'atractívola ribera del Querol, en un recorregut de més

de cinquanta quilòmetres en el trajecte de Ripoll a Puigcerdà, i altre

tant en territori francès, i amb estacions als llocs de Campdevànol,

Hotel Montagut, Ribes, Planoles, Tosa, La Molina, Alp, Escadars,
Vilar, Caixans i Puigcerdà, des d'on es dirigirà a La Tour de Querol,

Porté, foradada de Puigmorens, etc., fins arribar a Ax per enllaçar

amb la línia francesa de Tolosa ajuntant així les comarques del Ripo-
llès, la Vall de Ribes, la Cerdanya, l'Ariège i l'antic comtat de Foix,

totes elles de sa ya catalana, encara que repartides avui dia entre dos
diferents Estats centralistes.

Deixem ara per altra ocasió el descriure tot aquest bell recorregut

i les obres del ferrocarril en tota la seva extensió; deixem que a

França estiguin en disposició de reempendre aquell impuls i decisió amb

qué començaren la seva construcció abans de la gran guerra tot just

terminada; deixem que a Espanya, es desvetllin, si és possible, els

nostres governants, per empènyer la realització d'aquesta obra per sa

part; i tot esperant aquell jorn en què dreturerament podrem anar de

Barcelona a Ripoll, Puigcerdà, Ax, Tolosa i París, fixem -nos as'ui
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solament en el tros d'aquesta línia de propera inauguració, o sia el

comprès entre la històrica vila de Ripoll, breçol de nostra nacionalitat

i la joliva vila de Ribes, amb ses belles rodalies capçalades pels pics
alterosos de nostres serralades pirenenques.

Era en 1909 que varen celebrar-se les corresponentes subhastes
oficials per a la construcció d'aquest ferrocarril, en tota sa extensió,
baix la base d'una subvenció de deu mil pessetes per quilòmetre, la
qual va quedar deserta; a l'igual que la celebrada a l'any següent amb
un augment de subvenció de sis milions i mig de pessetes, davant de
quals fets l'Estat acordà construir-lo per son compte, dividint el tra-
çat de la línia en dotze trossos o seccions, essent els quatre primers
els corresponents al trajecte Ripoll-Ribes. Al febrer de 1912 s'adju-
dicà a D. Salvador Soteras la construcció del primer tros comprès
entre l'estació de Ripoll i la sortida de la foradada de] Calvari en una
llargada de 1,372'200 metres. Aquest tros comença doncs en la vila
de Ripoll, coneguda per son notabilíssim monestir, amb la construcció
d'un mur i terraplé d'una vintena de metres d'ample per més de 400
de llargària i 10 d'alçada, a fi de guanyar terreno, pres al Ter per a
l'emplaçament de part de l'estació. Segueixen desseguida els ponts
sobre el Ter i el Freser de cinc trams metàlics de 22 metres, el pas
inferior del passeig de Ripoll i la primera foradada, dita del Calvari,
d'una llargària de 242 metres. El pressupost d'aquest projecte era
àe780,076`16 pessetes; en la subhasta va obtenir -se un estalvi de més
de 180,000 pessetes, que ha arribat a 258,567`01 pessetes al fer -se la
corresponent liquidació.

El segon tros té uns 5,439'88 metres i arriba fins a poc abans de
la foradada del Carburo o de la Cabreta. Al setembre de 1912 s'ad-
judicà la seva construcció a D. Vicens Murlà. Es poc accidentat i
com a obres més notables té les del pont sobre el Mardàs de dos trams
metàlics de 10 metres, les de la trinxera de l'església de Campdevà-
nol, les de l'estació d'aquest poble i les de] mur del «mal pas» a son
final, construït en les vores del riu a fi de pendre-li terreno. Son
pressupost era de 363,363`03 pessetes amb altre adicional de 1,757`59
pessetes per als fonaments de l'estació de Campdevànol; i un cop
practicada la liquidació corresponent s'ha obtingut un estalvi de prop
de 100,000 pessetes.

El tros tercer és ja més pintoresc i accidentat, tenint una llargària
de 3,237`56 metres i tres foradades: la del Carburo, de 156'60 metres;
la del Canal, de 102`70 metres; i la de La Corba, de 108`18 metres.
Com obres importants hi han les de dos murs de contenció d'uns 20
metres d'alçada a flor d'aigua, per 180 i 123 metres, respectivament
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de llargada; el pont sobre el Freser de dos arcs elíptics, amb volta
de ciment i una alçada de prop de 14 metres des de flor d'aigua;
el pas superior d'encreuament de la carretera, d'una alçada de 8
metres sobre la seva rasant; el petit pont sobre el barranc de Graví,
de 6 metres de llum; les trinxeres i mur de càn Parramón, etc.
Son pressupost fou de 1.055,304'06 pessetes, i sa construcció adjudi•
cada a D. Llorenç Suñer, amb rebaixa de més de 200,000 pessetes, li•
quidant-se definitivament amb un import de gastos de 833,904 pesse•
tes, tipo de subhasta.

El quart i darrer tros, és el d'entrada a la vall de Ribes, comen.
çant en el congost o pas de les Coves i terminant en l'esplanada de
davant de can Gusi on s'ha de construir la corresponent estació. La
seva llargària és de 3,692'66 metres i en la seva construcció han tin•
gut de vèncer's no poques dificultats per la constitució geològica del
terrer, les pendents o penyalars d'aquells vessants i la propera exis•
tència de la carretera en la margenada del riu. En son començament
hi han uns 400 metres de trinxera que arriba fins als 17 metres de
cota, amb tres murs intermitjos, el primer dels quals comença amb
un arc de fàbrica de més de 24 metres de llum i una alçària de 18
metres sobre el nivell del riu. A continuació hi haurà l'estació o
baixada de can Montagut pel servei d'aquest important establiment,
Seguidament es troba el pas superior sobre el canal i un pont de fà•
brica sobre el riu, de dos arcs de 13 metres de llum; el pas superior
sobre la carretera per un tram de ferro; i sis diferentes foradades,
cinc d'elles artificials i d'una llargària que varia entre els 30 i els
354'39 metres; havent-hi ademés el pont sobre el -torrent d'Angelats,
de tres arcades de 10 metres de llum. El seu pressupost era de
1.491,357`41 pessetes; i la seva construcció fou adjudicada a D. Joan
C. Ereño, amb un estalvi de més de 300,000 pessetes. No obstant,
les modificacions introduïdes han augmentat el dit pressupost finsals
2.160,975'46 pessetes; si bé no és de creure que el cost definitiu tras•
passi de la quantitat primerament pressupostada. L'esplanadadel'es-
tació està pressupostada en 308,214'04 pessetes, havent -se desviat un
xic el traçat de la carretera i construït els fonaments de la mateixa.

Els trams metàlics d'aquesta via han sigut construïts en la Maqui
nista Terrestre i Marítima, de nostra capital, i s'estan acabant de
col'locar travesses i rails, malgrat els alts preus del ferro que faré
que en aquests 15 quilòmetres es gasti el total consignat per tot el
trajecte de Ripoll a Puigcerdà. El traçat és de via ampla, espanyo•
la; i la tracció és farà provisionalment a vapor, amb material interí de
la línea del Nord. L'enginyer-quefe de tota aquesta secció ha sigut
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D. Telm Lacasa, qui només mereix alabances per la forma amb qué tia
complert la seva missió.

Tals són les característiques generals del nou ferrocarril que ben
properam en t s'ha d'inaugurar. Respecte a son recorregut, a les
belleses naturals del país per qué atravessa poc n'havem de dir. Qui
no les coneix? Quin excursionista no les ha admirades cent voltes
malgrat les incomoditats de l'actual servei de carruatges que recorren
per aquella carretera, casi bé abandonada per nostres governants
i malmesa per son trànsit important i continu?

Ripoll, la histórica i tradicional vila, enclavada en l'aiguabarreig
del Ter i el Freser, n'és el punt de partida. Ella, amb son típic
aspecte i amb son antic monestir, joia de nostra terra, atrau tot seguit
la mirada dels vianants i excursionistes. A sa sortida, les vores del
Freser, ofereixen ja bells cops de vista d'encisador aspecte fins a
Campdevànol, on s'obra la vall del Mardàs i es troba la carretera que
porta fins a La Pobla de Lillet a empalmar amb el ferrocarril de
Manresa a Berga, Bagà i La Pobla, posant en comunicació dues
belles i extenses comarcades. Passat Campdevànol la vall va extre-
nyent-se i ses vessants s'enlairen sobtadament. Prop la fàbrica del
Carburo és de veure l'antic pont de la Cabreta, d'una sola i esbelta
arcada gòtica, per sota del qual corre el Freser tot revoltant per
aquells belis endorrials i oferint pintorescos saltants i formoses arbre-
des que el voregen. En amunt i en la riba esquerra del riu es troba
el parc i font de la Salut, l'establiment o hotel de La Corba i el de
Parramón, propietat del Sr. Montagut. A pocs passos hi ha el camí
de Montgrony i l'entrada de les coves obertes en la cinglera, estre-
nyent-se el pas i començant la veritable comarca natural de les valls de
Ribes. ja en la mateixa es troben els Banys de Ribes al peu de
grossos penyalars que cauen rectament sobre el riu, per sota dels
quals va obrint-se la via, amb ses aigües medicinals, bicarbonatades
sulfatades, empleades com a banys contra afeccions de la pell i com a
beguda per a malalties del ventrell, fetge i budells principalment.
A no llarga distància hi ha l'Hotel Montagut amb baixador en el ferro-
carril.

L'establiment Montagut, amb son confort i ses comoditats, sa
bona situació i son excel-leiit servei, és un lloc delitós per fer-hi
estada i un bell centre de pintoresques passejades i atractives excur-
sions, principalment vers el santuari i serra de Montgrony, per la
collada de Grats, i vers el niaciu del Taga per la vall de Bruguera que
s'obra a son mateix enfront. De Montagut en amunt el paisatge es
encara més bell, ovirant-se aquells vessants a banda i banda rublerts
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de prats d'escaients verdor i separats pel riu que corre al fons entre
roques i arbredes, tot descobrint allà al proper horitzó 1'atractivola
silueta dei magestuós Torraneules que limita l'esguard per aquell
indret. 1 així, contemplant formós panorama s'arriba a can Gousi i a
la propera vila de Ribes, capital de sa vall i comarcada.

Ribes, la riallera vila edificada en els aiguabarreigs de tres rius i
al peu deis trencats penyalars de Sant Antoni, és d'aspecte net, atrac•
tiu, amb típics carrers i modernes construccions, i uns envoltants
formosíssims rublerts d'arbratge i prats i fonts i fresar d'aigües i
cantars d'aucellades que els embelleixen i els encisen. Ribes, la
pintoresca vila arracerada a les estribacions primeres de la gran
serralada pirenenca, dominada per les runes de l'antic castell deis
Mataplana i el més enlairat turó i ermitatge de Sant Antoni; pas
obligat per anar a la vall i santuari de Núria; lloc d'estivatge de gran
nombre de forasters; població sanitosa, franca i noble, haurà ja sigut
saludada, al publicar-se aquestes ratlles, pel xiulet de la locomotora
ferint aquells espais i avisant l'arribada de noves prosperitats. ¡Bé
pot per tant endiumenjar -se la vila i vall de Ribes, que molt té dret a
esperar d'aquest nou aconteixement, font de riqueses i benaurances!

Dugues riqueses capdals té a mon entendre aquesta delitosa en•
contrada: l'aigua que cursa per sos rius, creadora de força i energia
i els minerals que guarden ses entranyes, per una part; i per l'altra la
formosor de sos bells paisatges pirenencs, que deu servar com a patri-
moni espiritual, no malmetent -lo ni menyspreuant-lo mai per mai; ri•
queses cridades a prosperar amb la inauguració de la ferrada via, que
ha de servir per explotar ses mines, per donar eixida a sos productes,
per crear-hi noves indústries i també per portar-hi nous i nombrosos
admiradors de les belleses naturals de nostra terra. Per aixó la vila
de Ribes, cap de la comarca, ha de procurar que no disminueixin
aquelles belleses constituïdes principalment per saltants i boscúries, i
deu constituir-se com a guardià i defensor de tant estimat patrimoni,
base de son renom, font de riquesa a cuidar gelosament, fent que
l'obertura de la nova via porti en amunt aimants i admiradors de les
naturals belleses, mes que no se n'emporti mai cap avall cap d'aques-
tes mateixes belleses. Fent-ho així, Ribes continuarà sent la xamosa,
la riallera, l'aimada vila pirenenca de tots benvolguda; i els excursio-
nistes continuaran prodigant ses visites per ses belles encontrades
fent-ne el centre de ses interessants excursions per tota aquella ban

-dada de nostre Pireneu.
Les riberes del Freser, del Rigart i del Sagadell; les de Serrat

i Queralps; les de Núria i Coma de Vaca; les serres de La Verruga,
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Campelles, Coma Armada; la del Taga; la de la Collada Verda; el

Mont-roig i la serra del Catllar; la de Toses; i tota la carenada des

del Pla de les Salines, fins al Puigmal, Noucreus, Bastiments i Malan-

drau, són llocs ben apropòsit per a ésser recorreguts i admirats, i camp
a posta per a la pràctica de l'excursionisme en tots sos aspectes i apli-

cacions. Es per aixó, que els excursionistes saludem de bon grat i fes

-teiem coralment, la inauguració del ferrocarril de Ripoll a Ribes que

permeterà que sien encara més nombrosos els coneixedors d'aitals be-

lleses, de qual divulgació molt pot esperar aquesta vila benvolguda.
La vall de Ribes està d'enhorabona; també nosaltres n'havem d'es-

tar, Ribes, Montgrony, Núria, Ull de Ter, han d'alegrar-se i prepa-

rar-se a rebrer cada jorn un més nombrós estol d'entusiastes excur-

sionistes. També doncs per nosaltres és dia de goig i alegria; i

per això constatem aquest fet des d'aquestes planes, tot esperant que

en el nombre vinent poguem donar compte de la pública inauguració
del ferrocarril de Ripoll a Ribes, i que a no tardar poguem celebrar

el pas del tren per les formoses encontrades de La Molina i la Cer-

danya, facilitant així l'excursionisme per tots el indrets del Pireneu

oriental tant rublert de belleses naturals i tant digne d'ésser conegut
per les gens ciutadanes.

Barcelona, 28 de juliol 1919.

Notícies documentals
d'antics camins, viatgers i viatges

PASSAPORTS DE VIATGE D'ESTUDIANTS DE CERVERA

^N una partida de passaports del segle XIXè , conservats a
l'Arxiu Municipal de Cervera se'n troben alguns particu-á	 larment interessants per referir-se a personatges que amb
posterioritat a la data d'otorgació d'aquests documents

han esdevingut figures representatives, tots els incidents biogràfics
dels quals han d'ésser curosaments constatats. E] segle XIXè no
seria més interessant a Cervera que en qualsevol altre lloc de sa
categoria si no fos que s'hi trobava la famosa Universitat filipista a
la qual acudien els estudiosos de tota Catalunya fins a l'hora de la



196	 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

trasllació de l'Acadèmia a Barcelona ocorreguda a les derreries de la
primera meitat de la centúria passada.'

Hem escollit quatre passaports de altres tants estudiants de Cer-
vera: En Jaume Balmes, En Ferran Patxot, En Narcís Monturiol i
En Manuel Milà i Fontanals. Poc devien creure's els adolescents

d'aleshores que els senzills documents de tràmit policíac que descui-
dadament firmaven, serien després guardats amorosament com relí.
quies venerades.

ANY 1829. PASSAPORT D'EN JAUME BALMES 2

«Para Vich, 436.
Pasaporte para el interior.3
Don José de Celles, Coronel de Infantería, Gobernador Militar y Poli•

tico y Subdelegado de Policía en esta Ciudad y su Partido. Concedo libre
y seguro pasaporte al Pbro. Dr. Jaime Balmes, natural de esta Ciudad:
abonado por el Sr. Vicario Gral. para que via recta pase á Cervera a fijar
su residencia, donde deberá presentar este para su refrendación, como
tambien á las Autoridades de policia de los pueblos donde pernocte, ya
sean Subdelegados principales ó de partido, Jueces encargados ó cual•
quiera que fuere su denominación; y encargo en nombre de S. M. (que
Dios guarde) á las Justicias del Reino y á las Autoridades militares no le
pongan impedimento alguno en su viage sin fundado motivo. Dado en
Vich á veinte y cinco de Enero de mil ochocientos veinte y nueve. José de
Celles — Isidoro Sanchez, Secretario.

Valga por un mes. Pagó cuatro reales. Va sin enmienda».

En una columna deixada a la dreta del document s'hi llegeix:

«Subdelegación Principal de Policia de la provincia de Cataluña. Nu-
mero 136.

Señas generales del Portador: Edad 18años. 4 Estatura regular. Pelo
castaño. Ojos pardos.. Nariz regular. Barba poca. Cara regular.
Color bueno.

Señas particulares: Una cicatriz en la nariz.5
Firma del portador Jaime Balines».

1. V. Rubio i Borràs, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera
(Barcelona 1915-1916).

2. En l'any 1826 obtingué En Balines la beca del bisbe de Vich per a estudiar a
Cervera.

3. El document és imprès, deixant els blancs corresponents que s'omplien a mà,
Les paraules de cursiva són les manuscrites en el passaport.

4. Havia nascut el 28 d'agost de 1810.
5. Devia ésser la senyal de la ferida que es feu caient de les escales del colomar

de sa casa. V. García de los Santos, I'ida de Balmes, p. 3.
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Al marge del passaport hi ha una nota que diu E, Colegio de San

Carlos»,' és el col-legi dels PP. Jesuites on residia En Balmes a Cer-
vera. Actualment hi ha instalada
la Casa de Misericòrdia i una de
les celdes ostenta a la porta un
rètol recordant el lloc ocupat per
l'autor de El Criterio.

Al revers del passaport hi ha les
anotacions de despatx de trànsit,

essent datada a Manresa el uta 26
i a La Manresana el dia 27 del mateix mes de gener.

Com sigui que el formulisme dels altres passaports és el mateix

transcrit, no farem sinó copiar -ne les indicacions essencials.

ANY 1829. PASSAPORT D'EN FERRAN PATXOT

Concedo libre y seguro pasaporte á D. Fernando Patxot, natural de
Mahón, soltero, estudiante en esta Universidad para que pase á Barcelona á

sus diligencias... Edad 1óaños. 1 Estatura creciente. Pelo castaño. Ojos

pardos. Nariz regular. Barba lampiña. Cara larga. Color natural.

Fou expedit a Cer-
vera a 8 d'abril de
1829. Està revisat el
dia 9 a La Guàrdia,

el 12 i 23 a Barcelona i
el 24 a Jorba, de tor-
nada.

A 29 d'octubre del
mateix any 1829 li fou
expedit a Barcelona al-
tre passaport per a anar

fo2^w^.A^

a Cervera «a sus dili-
gencias». Segons les anotacions del revers tornà a deixar Cervera el
día 16 de novembre, fent nit el primer dia a Castell Nou de Santa
María del Camí i l'endemà a la Venta de Sant Antoni d'Hospitalet.
El dia 19 tornà a sortir de Barcelona camí de Cervera altre vegada,
pernoctant el dia 20 a Esparraguera.

1. L'autor de Las ruinas de mi convento, nasqué a Mahó el 26 de setembre de 1812
(Elías de Mulins, Diccionario).

26
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Un tercer passaport tenim encara d'En Patxot, datat a Cervera a
16 de desembre del mateix any, donant -nos el següent itinerari: dia
17, Capellades; dia 18, Molins de Rey; dia 20, Barcelona. I de tor-
nada, dia 6, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, i dia 7 el Bruch,

Les senyes personals que ens donen els tres passaports no es co•
rresponen exactament. Convenen tots tres en dir -nos que l'estatura
era encara creixent, però mentre el primer dits que els cabells eren
castanys i la cara llarga, els altres dos dinen que era ros i de cara
rodona.

ANY 1834. PASSAPORT D'EN NARCÍS MONTURIOL

Concedo libre y seguro pasaporte á D

Firma de Narcis Monturiol 	 _.
en ranyy 1834

Narciso Monturiol natural y
vecino de esta villa, soltero,
estudiante, para que via recta
pase á Cervera á seguir sus
estudios: Queda abonado. Se
gosa salud... Edad l6 años.l
Estatura regular. Pelo cas•

taño. Ojos pardos. Nariz re•

guiar. Barba lampiña. Cara
redonda. Color trigueño.
Dado en Figueras á veinte y
uno de Octubre de mil ocho•
cientos treinta y cuatro.

Fou revisat a Figueres el 22; a La Granota el 23; a Mataró el 24,
i el 26 a Esparraguera.--

ANY 1834. PASSAPORT D'EN MANUEL MILÀ 1 FONTANALS

Concedo libre y seguro pasaporte á Manuel Milá y Fontanals, natural
de Villafranca ¡,'vecino de este lugar, de estado soltero, estudiante, para

que via recta pase á la Ciudad de Cervera a cursar... Edad 16 años.2

1. En Narcís Monturiol i Estorriol havia nascut a Figueres el 28 de setembrede
1819. Als onze anys passà a estudiar a la Universitat de Cervera (Puig Pujadas, Vida

d'áeroi.—Barcelona 1918; p. 28).
2. Havia nascut a 4 de maig de 1818. V. Rubió i Lluch, Manuel Milà i Fontanals.

Notes biogràfiques i crítiques. Barcelona 1918.
Sobre els viatges d'En Milà a Cervera vegeu [Rubio i Borràs] Universidad, n.2i3

(30 maig 1918) p. 18, i Rubió i Lluch, El Dr. D. Manuel Milá y Fontanals (su época YSU

magisterio), Barcelona, 1919.
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Estatura alta. Pelo obscuro. Ojos pardos. Nariz regular. Barba lam-

piño, Cara lleno. Color natural.

Està datat a Sant Cugat de ses
Garrigues a 20 d'octubre de 1834
i no té cap indicació al dors.

Un altre passaport extès també	 d^^

a favor d'En Milà està datat el dia	 Firma de Manuel Milà i Fontanals
en l'any 1834

16 de desembre a Cervera i es refe-
reix a un altre viatge fet a Sant
Cugat amb notes d'haver estat a Igualada el dia 17 i de no haver-se
mogut de Sant Cugat fins el dia 8 de gener de 1835, fent nit a Igua-
lada camí altre cop de Cervera.'

F. GÓMEZ GABERNET.

En Ramon Nonat Comas
SENYORES Y SENYORS:

honra que se m'ha dispensat encarregantsem, per aquest
acte, la necrologia d'En Ramon N. Comas, crech ben bé 

—1	 y ho dich sens falsa modestia — que ha sigut una equivo-
I cació de la respectable Junta d'aquest CENTRE. Quan en

lo camp de la Historia tenim tants noms ilustres que'm vénen ara a flor
deis llavis, regonech que no havia d'elegirsem a mi, qui no só mes que
un senzill enamorat de les tradicions nostres, y, en ales de semblant
amor, no he fet sino pochs y senzills apuntaments de coses relatives a
costums locals y voletejar tant abiat péls dominis del llenguatge com
per les incertes regions de la fantasía.

Ab tot, sentintme culpable d'haver acceptat una tasca que no'm
correspon, ni indulgencia demanaré als qui m'escolten, declarant tan
sois que m'ha sigut impossible negar aquest darrer tribut al qui fou
bon amich meu y tan fervorós investigador y apologista de les exce-
lencies de Catalunya, mólt particularissimament en quant se referien
a sa idolatrada ciutat de Barcelona.

1, En Mild no estudià a Cervera mes que una part del curs, que era per ell el tercer
de Filosofia, aprobant-lo a Barcelona el 18 de juny de 1835.

" Treball llegit en la vetllada necrológica del dia 11 de juny.
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«Pahor no he que sobres laus me vença», diré ab lo príncep deis
nostres poetes jo, que no só donat a la hipèrbole y opino com un autor,
— lo nom del qual ara no recordo — , qu'encensar ad algú fòra de
rnesura es com tirarli l'encenser per la cara. Per res del món vull
encorre en semblant irreverencia; de sobres brillen de per si mateixes
les valioses qualitats d'En Comas per a que no se'ls vullen donar tons
que desnaturalisantles, ab tota seguretat, les enfosquirien.

En Ramon N. Comas y Pitxot, nasqué, en una casa del carrer de
na Canuda de Barcelona lo dia 17 de Juny del any 1852, d'una familia
de senzills menestrals. Així que'I noy hagué après les primeres lle+res,
son pare, qui era un modest pintor decorador, l'envià a les escoles de
¡'Academia de Belles Arts, posantlo, després, d'aprenent ab lo reputat
artista En Joseph Planella. Sots direcció d'aquest, treballà en la es-
cenografia, havent rebut grans lloances per lo que feu en decorats

d'obres de màgica y altres de gran espectacle; y, en los anys 1882-83,
los periòdichs elogiaren mólt les pintures qu'ell feu per les produccions

mes notables que's vegeren en lo colisseu del Tívoli. Algunes socie-

tats particulars recorrien, també, a ell per obres de tal genre, fins

qu'En Comas lo deixà, dedicantse al decoratiu d'habitacions y edificis,

Pero la vocació d'ell era una altra. Ya de noy, ab tot y esser una
criatura aplicada y sotsmesa a la voluntat paterna, sovint deixava de
concorrer a estudi per embadalirse en la contemplació de tal o qual

edifici vell de Barcelona, sobre tot lo de la Sèu, lo qual penso que co-
neixía pedra per pedra. Y, llegint e investigant sobre'ls personatges,

los moniments y les tradicions de la vellura, anà fentse home, alter-
nant lo conreu de son ofici ab lo de la literatura històrica; fins que les
aficions, podent mes en ell que la propia conveniencia, de mica en
mica, li feyen abandonar de tot los pinzells per a no deixar may la
ploma; y escrigué articles y monografíes que li valgueren algunes dis-
tincions y tina general estima.

No es tasca fàcil la de dar una biografía un xich complerta deis
treballs d'En Comas, ni açò vull proposarme. Faça semblant feyna
qui millor y ab més oportunitat que jo puga; jo'm limitaré a retraure

alguns títols, sobre tot los d'allò mes granat que d'ell recordo, pres-

cindint de orde cronològich y de tota altra noticia bibliogràfica.

Excursió des del carrer de l'Avellana a la torra del "Seny de
les hores" de la Catedral.

Excursió a la Salut de Sant Feliu de Llobregat.
Recort de la Exposició de documents gràfichs de coses des-

aparegudes de Barcelona durant lo segle XIX.
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Des del terrat de la iglesia del Pi, recorts del Rey En Martí

I'Humà. (Forma part del homenatg qu'en 1910 dedicà a la memoria

de dit Rey lo CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.)

Noticia biográfica dels fills ilustres del Vallès.
Sant Pacià bisbe y doctor.
Lo Naturalista D. Antoni Martí y Franqués.
Lo Primat ecclesiàstich d'Espanya no correspon per privilegi

especial, sino per dret propi al Arquebisbe de la Seu de Ta-
rragona.

Sant Bernat Calvó, notes biogràfiques.
Los dos treballs darrerament citats obtingueren premi en los

Jochs Florals de Barcelona en los anys 1893 y 1898 respectivament.
Altres distincions rebía, en diferentes èpoques, de certàmens,

entre altres, en la Joventut Catòlica de Barcelona, y en lo Vendrell, y
en Granollers, y en Sabadell, y en Arenys de Mar; Lo Regionalisme
explicat fou lo tema guanyador del premi en la esmentada població
marítima.

Sos treballs publicats darrerament són: Capelles de vehinat de
Barcelona y Sant Cristofol, la seva diada en Barcelona.

Una de les circunstancies que faràn penosa la formació complerta
d'una bibliografía del nostre autor, es tenir sa nombrosa producció
escampada en diaris, setmanaris, revistes y aplechs divers, com lo
BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, hont pot
dirse que colaborà ab preferencia, La Veu de Catalunya, Lo Pen-
smnent Català, La Crea del Montseny, El Correo Catalán, La
Publicidad, Las Noticias, Calendari Català, publicat per J. Batlle,
D'ací d'allà, etc., etc.

Entre les obres que deixa inèdites, sembla que hi ha:

Esbozo de Diccionario de Escritores y Artistas catalanes del
siglo XIX.

Catàlech dels Sants y varons insignes morts en opinió de tals,
naturals de Barcelona, y noticia dels que per iguals condicions
s'han distingit en lo mon vivint en aquesta ciutat mes o menys
temps.

L'Ajuntament de Barcelona li confià l'encàrrech d'un estudi
sobre'Is esgrafiats, treball que, ab lo títol Datos para la historia del
Esgrafiado en Barcelona, aparegué en l'interessant volum «La Via
Layetana», obra del nostre historiador En Francesch Carreras y
Candi, La mateixa Corporació'1 designà, també, junt ab lo vigo-
rós poeta y conegut publicista En Joseph Roca y Roca, per a que,
formulassen abdós breus llegendes explicatives dels noms dels
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Prat i, finalment, el dia 29 de juny va fer -se l'excursió de comiat a
Tarragona.

També en materia d'exposicions s'ha desplegat l'activitat acostu.
mada, doncs durant el curs s'han efectuat les següents: el nies de
desembre de l'any passat foren exposades les obres de la 3.' Exposició
de Fotografies de Muntanya organitzada a Madrid per la Societat d'Al-
pinisme «Peñalara », de quina manifestació artística en parlàrem en el
BUTLLETÍ; el mes de gener s'exibiren les proves presentades al Con-
curs organitzat per la Comissió de Festes i Atracció de Forasters de
la vila de Rubí; el mes de febrer seguint la costum d'altres anys es
mostraren les fotografies obtingudes a Ribes durant els concursos
d'esports d'hivern; el març, D. Enric Mallat celebrà una esplèndida
exposició de les seves obres; l'abril, el socis del Casino de Tiana,
Sra. Pagan de Maristany i els Srs. Bergues, Flaquer, Nonell, Pelli-
cer i Seguí exposaren una bella col'lecció de ses obres; durant el
maig s'exposaren les 77 proves presentades al concurs organitzat per
aquesta secció per escollir les 12 fotografies que han de publicar-se al
BUTLLETÍ DEL CENTRE durant l'any 1920, havent acordat el jurat
calificador compost pels Srs. D. Jaume Massó i Torrents, D. Gabriel
Roig, D. Josep Danés, D. Josep Cò de Triola, D. Enric Llorens i
D. Pere Monistrol, escollir-ne les 12 següents:

CLAUSTRE DE CERVIÀ: De D. Antoni Gallardo;
VINVOLES: De D. Jaume Biosca;
VORES DEL TER: De D. Gaspar Sala;
GORGES DEL RUN: De D. Ignasi Canals;
VALL DE VALLHIBIERNA: De D. Ignasi Canals;
CAMPINS: De D. Joan Nonell;
GAUSACH: de D. Joan Nonell;
FANTASMAS DEL PORTILLÓ: De D. Ramir Puig i Puig;
GELERA DE CORONES: De D. Ramir Puig i Puig;
LA GLEVA: De D. Enric Vilaseca;
FONTS DEL LLOBREGAT: De D. Joaquím Amigó;
ERMITA DE SANT JOAN DE MATA: De D. Joaquím Amigó.

El mes de juny amb motiu de la vetllada celebrada en honor deis
congressistes del Primer Congrés de Turisme, s'organitzà tina expo-
sició de fotografies de monuments de Catalunya a la que hi conco•
rregueren amb esplèndides obres eis Srs. Enric Llorens, Enric Vila-
seca, Joan Nonell, Francesc Xavier Parés, Gaspar Sala, Jaume Biosca,
Alfred Bosch, Caries Fargas, Josep Garrut i Joaquim Amigó.
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També he de parlar del envio que férem a la quarta exposició de

fotografies de muntanya organitzada a Madrid per la Societat «Pe-

flalara »>; componien el envio a més d'una col • lecció de l'inoblidable Juli

Soler, els Srs. Barrie, Nonell, Fargas, Mn. Faura, Mallat, Garrut i

Amigó, les obres deis quals foren molt elogiades, durant la seva ex-

hibició al ministeri d'Estat.

En varis concursos ens han demostrat el grau de consideració en

què és tinguda la Secció, sol , licitant algún membre de la Junta per

formar part del Jurat; D. Francesc Xavier Parés, actuà en el concurs

de Montjuich, D. Enric Llorens en el concurs de Rubí, sens senyalar

les moltes consultes fetes a la Secció per l'organització de varis con-

cursos, entre ells la cooperació prestada a la Comissió de Festes i

Atracció de Forasters de la vila de Rubí.

Durant el curs han donat sessions de projeccions D. Adolf Zerko-

witz i D. Enric Mallat.

També he de recordar la notable conferència que baix el tema:

Procedimeñts pigmentaris, donà D. Rafel Areñas.

Seguint també la costum establerta foren destinats els dijous per

projectar les col-leccions de diapositius de nostres consocis.

En la nova instal'lació de la biblioteca del CENTRE s'ha destinat

un lloc especial per la nostra biblioteca fotogràfica.

Una gran millora us he de comunicar i és que dintre de poc fun-

cionarà el laboratori fotogràfic instal' lat en aquest local, i a disposi-

ció dels senyors socis, a l'objecte de poguer-hi revelar i fer-hi tiratge
de proves en paper i diapositius, esperant que dintre de poc temps
podrà instal'lar-s'hi tina llanterna per ampliar.

Les 75 pessetes que ens foren entregades per la Junta anterior
han estat invertides per material del laboratori, quedant així liquidats
els fondos de la Secció.

No creiem els que composem aquesta Junta que la tasca realitzada
sigui molta, però s'ha de tenir en compte els inconvenients citats an-
teriorment i per altra part a la falta de medis amb què contem, espe-
rant per això, que dintre poc temps podrem amb la vostra cooperació
resoldre aquest inconvenient a l'objecte de poder treballar amb lli-
bertat per la nostra sempre volguda Secció i així ésser tina forta
branca del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.

He dit.

JOAQUIM AMIGÓ.
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El claustre del Monestir de Ripoll

EXPLICACIÓ DE LA LÀMINA DE LA SECCIó DE FOTOGRAFIA. — El claustre de
Ripoll és un dels monuments més interessants de l'antiguitat. Consta de
dues galeries sobreposades i formades per arcs semicirculars sostinguts
per aparellades columnes amb llurs abacs i capitells esculpturats. La
galeria més antiga, adossada a la paret del temple, és del segle XII i en
el fris de les més modernes hi figura l'escut de les quatre barres que, per
ésser d'origen pontifici, fou adoptat pel monestir. En els capitells i abacs
de les 252 columnes que conté el claustre s'hi representen figures huma-

nes, la fauna monumental romànica, fullatges entrellaçats de tota manera,
fruits i flors, armes, emblemes... «s'hi abocà — ha dit En Santiago
Rusiñol — un deliri d'esculptura, un caudal de pulcritud i paciència,
un mar d'inspiració.»

Crònica del Centre

JULIOL DE 1919.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

En la junta general reglàmentaria celebrada el dia 5 del corrent,

va quedar constituïda la junta Directiva d'aquesta Secció, pels senyors

següents:

President: D. Carles Fargas;
Vice-president: D. Enric Llorens;

Secretari: D. Joaquim Amigó;

Archiven: D. Joan Nonell;
Vocals: D. Jaume Biosca;

D. Francesc X. Parés i Bartra;

D. Enric i Vilaseca.
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Noves
CONVITS. — Ha sigut convidat el CENTRE; per la Comissió organitzadora

dels cursets de llengua catalana a ('acte de repartiment de premis; i per

l'institut d'alumnes i ex-alumnes de l'Escola elemental del treball i anexes,

a l'acte del seu l . er aniversari.

JUNTES DIRECTIVES. — S'han ofert al CENTRE les noves Juntes Directives

de l'Associació Artística d'Esculptors decoradors de Barcelona, i la del
,Real Club Deportivo Español».

També ha donant compte de la seva reorganització, la Secció d'esports,

excursions i cultura del «Foment i Avant».

MARCA DE CAMINS. — S'han fet els primers assaigs per a la marca de ca-

islas del nostre Pireneu amb combinació i protectorat de la Mancomunitat

de Catalunya.

Nou GRUP EXCURSIONISTA. — S'ha constituït a nostre Ciutat un nou Grup
Excursionista entre els elements que formen la Joventut Nacionalista «La

Falç ». Com a tots els desitjem molts anys de vida i de treball profitós.

OFICI DE MERCÈS. — També s'ha rebut altre atent ofici de l'Atracció de
Forasters remerciant al CENTRE per la seva valiosa cooperació al primer
Congrés de Turisme de Catalunya.

PER L'EXCURSIONISME CIENTÍFIC. — La Secció de Geologia i Geografia físi-
ca ha fet imprimir unes targes per ús dels excursionistes on lli podran no-
tar els datos metereològics que observin en ses excursions.

COL'LOCACIÓ DE LLIBRETES. --  propi modo la Secció d'Esports de
muntanya està procedint a la col-locació als cims més alterosos d'unes lli-
bretes amb el seu corresponent estoig metàlic, on els excursionistes podran
inscriure llurs noms.

NOMENAMENTS. — La Directiva a nomenat Bibliotecari al Vocal D. Ramón
d'Alós; i Conservador del local al també Vocal D. Francesc Blanch.

NOVA GUIA. — Està próxima a veure llwn la primera guia que amb com-
binació de l'Atracció de Forasters edita el CENTRE EXCURSIONISTA. Aquesta
serà la de nostra veïna muntanya el Montseny.
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APERTURA DE XALETS. — Com és costum, el dia 15 del corrent, quedà
obert nostre xalet -refugi d'Ull de Ter. Fins are és tanta la concurrència al
mateix d'excursionistes, que l'arrendatari ve fent esforços per a poder
atendre'ls, malgrat l'augment de personal introduït.

També el dia l.er quedà obert l'altre xalet -refugi a la Renclusa.

GESTIONS A FAVOR DELS SOCIS. — S'estant fent les oportunes gestions per
a lograr una rebaixa mitjançant la presentació del carnet d'identitat, al fe-
rrocarril funicular de Montserrat a Sant Joan.

PER A LA BIBLIOTECA. — La Directiva ha acordat adquirir per a la Biblio-
teca del CENTRE els Manuals de Turisme italians «Epli».

DELEGACIÓ. — El CENTRE ha delegat al Compte Saint-Saud per a que el
representi a la junta de reconstitució de la Federació de Societats Pire-
neïstes que tindrà lloc el dia 3 del pròxim agost.

PER NOSTRES MONUMENTS. — S'acordat fer gestions prop de la cataloga-
ció de monuments per a veure si es pot evitar la venda deis restes que
queden deis Claustros que foren del Monestir de Sant Salvador de Breda,

EXCURSIONS MARÍTIMES. — S'acordat en principi estudiar el modo de cons-
truir altra tenda de campanya a propòsit per a excursions marítimes a fi
de que el socis puguin recórrer i estudiar amb relativa comoditat nostra
formosa costa brava.

FOLLETS DE PROPAGANDA DELS XALETS D'ULL DE TER 1 )E LA RENCLUSA. —A
les darreries de aquest mes aparegueren els follets que anualment publica

el CENTRE en propaganda deis seus Xalets -Refugis. Es tracta d'una pu-

blicació luxosament editada amb profusió de gravats, tres mapes i una

portada en tricomia representant un deis molts paisatges pintorescs del

nostre Pireneu. Consta el follet de 52 planes de text en les que hi van

descrits alguns itineraris per a fer les excursions als Xalets d'Ull de Ter

i de La Renclusa, amb totes les dades referents a altituds, noms de mun-

tanyes, preus d'hostatge als Xalets, horaris de trens, etc., lo que fa que
sigui de gran utilitat e indispensable per a els excursionistes que vulguin

recórrer aquells indrets deis Pireneus.

CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA. — Està treballant-se amb gran activitat en el

nou catàleg de la Biblioteca del CENTRE podent-se assegurar que al comen-
çar les tasques del nou curs estarà ja terminat el referent al nom deis

autors. Un cop aquest sigui acabat es començarà el catàleg per matèries,
catalogant-se també en la mateixa forma els treballs que figuren en totes
les revistes que existeixen a la Biblioteca, feina utilíssima que facilitarà
en gran manera als llegidors el poder conèixer tots els treballs que sobre
un assumpte determinat s'han publicat en les diferents revistes amb les

quals té establert el canvi el CENTRE.
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Estació meteorològica de Viella (Vall d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE MAIG DE 1919

TEMPERATURES A L'OMBRA IPRESSIONS BAROMÈTRIQUES

MITGES MENSUALS
_	 --

MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA
MITOES MENSUALS

A 00 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8matí 4 tarda en 24 hores en 24 hores
_ 8 matí I4tarda

12°7 18° 28°5 (dia 14) —1° (dia 1) 681.1 mm. 680 mm.

Oscillació ex-
trema men-
sual.	 . 29°5	 MITGES MENSUALS

Variació màxi-
ma diurna
(dia 12) . . . 21°	 20°4 	 6°8

HUMITAT RELATIVA

A 00 1 AL NIVELL DE LA MAR

763.3 mm.	 1 760.7 mm.
Máxima (dia 1) . . 771.2 min.
Mínima (dia 9) . . 755.3 »
OsciPlació extrema 15.9 »

PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS 8 matí 4 tarda Total d'aigua caiguda en el mes . 63.3	 nlm.
Dia de major caiguda (dia 1).	 .	 . 27	 »
Intensitat per dia de pluja i neu	 . 7.91	 »

Termòmetre sec .	 .

I

12°7 18° Total d'espessor de neu en el Ines 0.15 mt.
Termòmetre moll	 . 10°7 14°8 Dia de major espessor (dia 1)	 .	 . 0.15	 »

Humitat(percentatge). 76.7 68.8 Vent dominant en els dies de pluja

Dies de saturació	 . 1 — i nevades.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Calma NE.

VENT

DIRECCIÓ

Calma .	 .	 .

8 matí

26

4 tarda VELOCITAT EN 24 HORES

10
N.	 .	 . — 3 Mitja mensual diaria	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 28.700 k.

- 5
E.	 .	 . 2 2 Máxima absoluta (dia 10)	 .	 .	 .	 .	 87.300 k.

1

NE.. ....

S.	 .	 . 1 Recorregut total en el mes.	 .	 .	 889.300 k.
SE.......

SW..	 .	 . 1 4

NW.	 .	 .	 .	 . — 1

ESTAT DEL CEL

bIES 8 matí 4 tarda DIES DE NÚVOLS I1 NUVOLOSITAT

Serens 9 3 Pluja	 .	 .	 . .	 8 CLASSE	 8m 4 t. MITOE8 MENSUALS

Nuvolosos. II 20 Boira .	 7 Cirros.	 4 5 8 mati 4 tarda

Nimbus
Coberts.	 . 11 8 Neu.	 .	 .	 . .	 1 Status. 	 2 1 5.5 6.6

Cumulus. 12

N OTA.—Tronada el 28 a les 5 del mati.

Ges anotacions diàries han estat preses per 1'H.° Josep i revisades pel DR. FAURA I SANS.
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Estació meteorològica de Viella (Vall d'Arán)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JUNY DE 1919

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMETRIQII@S

MITGES MENSUALS I
MITOES MENSUALS

MÁXIMA ABSOLUTA

en 24 hores

MINIMA ABSOLUTA

en 24 hores
A 00 1 A LA GRAVETAT NORMAL

8 matí I 	 4 tarda
8 m etí 4 tarda

°15 33 19°46I
310 (dia 11) 30 (dia 5) 684.19 mm. 1383.56 mm,

Oscil'laeió ex- A 00 1 AL NIVELL DE LA MAR--	 --
trem loen.

28° MITGES MENSUALS 65.98 mm.	 1	 764.05 mm.
Variació màxi- _ xima (dia 10).	 .	 773.6 mm,

Wcil'laci

_
ma	 diurna nima (dia 26).	 .	 758.2	 »
(dia 20) .	 .	 .	 21° 22063 I 	 9°23  extrema	 15.4	 »

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRIA

MITGES MENSUALS	 ^ 8 matí	 4 tarda
—	 — Total d'aigua caiguda ene! mes .	 60.90 mm.

Dia de major caiguda (dia 2)	 .	 .	 14	 »
Termòmetre sec .	 .	 .	 15°33	 19°46	 Intensitat per dia de pluja i neu .	 5.53
Termòmetre moll	 .	 .	 13°18	 16046	 Ii Vent dominant en els dies de pluja
Humitat(percentatge)4	 77.5	 1 72.4 i nevades	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 Calma

Dies de saturació	 .	 .!	 2	 1	

VENT'

DIRECCIÓ 8 matí 4 tarda IÍ	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma .	 .	 .	 25	 6
N.	 .	 .	 .	 3	 9 Mitja mensual diària	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 29.510 k.
NE..	 .	 .	 1	 6
E.	 .	 .	 .	 —	 2 I	 Máxima absoluta (dia 12).	 .	 .	 .	 .	 59.700 k.
SE..	 .	 .	 —	 1
S.	 .	 .	 .	 1	 4 Recorregut total en el mes . 	 .	 .	 .	 885.300 k.
S.W.	 .	 .	 —	 —
W.
NW.	 .	 .	 .	 —	 2

ESTAT DEL CEL

DIES 18 mati 4 tard

2

I	 DIE8 DE NúvOLS NUVOLOSITAT

Serens 15 CLASSE 8 m. 4 t. MITGES MENSUALS

ÍCirrus. 8 metí 4 tard aNuvolosos. 4	 I 10
Pluja .	 .	 .	 11
Boira.	 6 2 1	 3

4.2 6.4Coberts. 11	 1 12	 I
Cumulus.. 2

NOTA. — Durant aquest mes hi ha hagut tronades en els dies 11, 12, 14, 16, 17, 22 23,

Les anotacions diàries han estat preses per 1'H.° Josep i revisades pel Dr. FAURA 1 SANS,

Barcelona. — Tip. «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon A. 115.
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