
SUPLEMENT AL N.° 416	 GENER

DEI, BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALLINYA	 DE 1930

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

CADA mes, començant pel present, el Butlletí Excursio-

nisía de Catalunya publicarà un SUPLEMENT, en subs-

titució de la fu/la mensual que fins ara ha publicat el CENTRe

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA pez' a anunciar els seus actes.
Aquest SUPLEMENT no pretén reduir, ni menys eliminar,

la importància de l'esmentat Butlletí, portaveu del CENTRE

ai'ludit. Ans al revés: ve a constituir un complement de díta

publicació í un mitjà més extens de divulgació de l'obra

cultural que, amb ]'ajut de tots els socis, realitza el nostre

CENTRE.

Afixi, els socis que freqüenten la casa, com els que n'es-
tan aïlunyats, posseiran mensualment un noticiari dels ac-
tes i esdeveniments ocorreguts en la -nostra entitat, balda-
ment no siguin subscriptors del Butlletí Excursionista de

Catalunya.

La Junta Directiva es permet indicar a tots els socis la

conveniència d'ésser ,subscriptors d'aquest Butlletí, per tal

com només així hom pot concebre l'obra integral que realitza
el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, en el desplegament de
la qual són insistentment invitats per a contribuir-hi tots els
amants de l'excursionisme.
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JUNTA DIRECTIVA

Extracte dels actes de les sessions del rues de desembre de 1929' 
—Crear una Comissió que porti a terme les gestions que siguin

necessaríes per tal d'aconseguir avantatges per als excursionistes.
Comunicació de la «Compañía de los Caminos de Hierro del

Norte de España» adjuntant 500 cartells de turisme de l'estació de
La Molina, i dos exemplars de la Guía Descriptiva 1929, editats
per l'esmentada Companyia.

r

junta General extraordinària. — El dia 4 se celebrà, de segona
convocatòria, Junta general extraordinària, convocada reglamen-
tàriament per la Directiva, per tal de procedir a la modificació dels
Estatuts del CENTRE.

Els esmentats Estatus, amb les modificacions introduïdes, seran
publicats íntegres en el SUPLEMENT del mes pròxim. La principal
d'aquestes modificacions és la creació d'una nova categoria de
socis amb la denominació de juniors, a la qual podran acollir -se
els que no tinguín més de 22 anys, í que, en ingressar, declarin ex-
pressament que volen pertànyer a aquesta categoria; i els qui, fent
la mateixa declaració, encara que ultrapassin aquesta edat, esti-
guin matriculats en alguna facultat universitària o escola supericr
i no hagin obtingut encara cap títol acadèmic.

Els socis juniors pagaran la quota mínima d'una pesseta al mes,
í tindran els drets que atorguen als altres socis els paràgrafs
segon, tercer í quart de l'article 11 dels Estatuts.

Des del moment que compleixin l'edat de 22 anys o bé obtinguin
algun títol acadèmic, automàtícament passaran a la categoria de
socis re•ídents amb tots els seus drets i deures.

Estudi de la Masia Catalana.— Aquest Estudi, encomanat al
CENTRE per la Fundació Concepció Rabell, vídua Romaguera, va
seguint les seves tasques de recollida i ordenació de materials. En
especial està treballant actualment en les masies fortificades de la
costa catalana.

Són pregats tots els excursionistes, i en particular els del CEN-

TRE, que no deixin d'aportar la seva collaboració per petita que
pugui semblar. Si alguna dada resulta repetida, serveix de com-
provació. No es demana el descobriment de res transcendental,
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sinó tan solament esmentar les cases pairals que es judiquen de
més gran interès, entre les que bonament es coneixen.

Es reparteixen als socis unes fulles, fetes a posta, que una volta
omplertes en tot o en part; cal que siguin trameses al CENTRE.

L'embassament de Núria.— Interessant -se el CENTRE per aquest
projectat embassament, trameté a la prensa, al seu día, la següent
nota:

«Fa una vintena d'anys va ésser formulat el projecte d'embas-
sament de la Vall de Núria, i el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA-

LUNYA, per iniciativa del llavors president seu, senyor César A. Tor-
ras, va oposar-hi raons que feren desdir de la seva realització.

Havent -se produït, ara, una alarma per l'acord de la Confede-
ració Sindical Hidrográfica del Pireneu Oriental de realizar -ho en
un breu termini, el CENTRE, desitjós d'apaivagar -la, es creu en el
deure d'expressar el seu convenciment que, en ésser estudiat el
projecte sobre dades reals, serà desestimat espontàniament pels
seus mateixos propulsors.

Per aquest motiu, tenint en compte la possibilitat que les habi-
tuals ocupacions del senyor enginyer o enginyers que han suggerit
la idea, no els hagin permès conèixír a bastament el Pireneu nu

-rienc, el CENTRE s'ha de complaure en posar-se a la seva disposició
per a completar els antecedents geogràfics de qué en l'actualitat
disposen, amb la certesa que, en haver-los reunít, decidiran realit-
zar-lo en lloc més avantatjós, que, al propi temps, no portí la Con-
federació, el camp de la qual per a treballar amb profit és prou
ample, a emprendre, precisament, una obra que li imposa una in-
grata tasca prèvia de destrucció, en aquest cas molt dolorosa, i,
de més a més, extraordinàriament cara,..

Pocs dies després, la premsa publicà una nota de la Confedera-
ció Sindical Hidrogràfica del Pireneu Oriental, en la qual, en refe-
rir-se a l'embasament de Núria, deia:

«D'acord amb Ies manifestacions fetes en la Junta pel senyor
delegat regi, coincidiren tots els reunits en apreciar 1'infundat revol
que havia produït la notícia d'haver-se inclòs en el pla d'obres de
la Confederació el pantà de Núria, per quant tal inclusió no signi-
ficava, de moment. sinó l'estudi del projecte de l'esmentada obra hi

-dràulica, que hauria de beneficiar en forma considerable el turisme
nacional i, en particular, la riquesa agrícola i industrial de les co-
marques afectades. Respecte a això, el senyor delegat de Foment



manifestà que precisava fer entendre a tots, d'ara endavant, que de
cap manera calia sospitar en la Confederació el menor intent d'a-
tropellar drets respectables i legals, la lesió dels quals, d'altra part,
estaria en absolut vedada, en virtut de les disposicions vigents.
Singularment és potser el nostre país el més respectuós amb les
prerrogatives de la propietat privada, per això no calia tenir cap
por quant a la intangibilitat de la mateixa, i, en conseqüència, tam-
poc quant a la indemnització del més insignificant perjudici o dany
que pogués originar. El pantà alludit, igual que la inmensa majo-
ria de les obres planejades, després dels tanteigs indispensables,
ho han estat per a llur detingut i minuciós estudi en els múltiples
punts de vista hídrològíc i geològic, en l'aspecte tècnic i de resul-
tància pràctica de beneficis agrícoles o industricls, en relació amb
el cost probable; en l'aspecte econòmic, a fi de deduir prèviament
la conveniència pública de la seva execució, abans d'ultimar el
projecte i enviar-lo al ministeri, sense comptar que, amés a niés, i
com a tràmit obligat i preferent a les obres, ha d'ésser sotmès a
una informació pública í oficial. Amb aquestes garanties, tot seguit
es veia la impossibilitat de conculcar el menor interés legal i creat
que mereixi o hagi d'ésser respectat ».

Visita d'una personalitat egípcia.— Visità el CENTRE el senyor
Abdul Hamíd El Abbadi, el qual fou hoste de la nostra ciutat
per a assistir, en representació del Govern d'Egipte, al Congrés ce-
lebrat darrerament.

Recorregué les díverses dependéncies de la casa, s'interessà
per les activitats i organització del CENTRE i estigué a la Biblioteca,
de la qual prengué alguns antecedents.

Socis ingressats durant el segon semestre de 1929.— Joaquim
Calderó i Coronas, Salvador Trias í Escudé, M. del Pilar Guerrero
í Pecero, Josep Valls i Latre, Enric Schaefer i Ortega, Jaume Marill
i Forns, J. Manuel Pérez í Von Krestschmann, Josep Pàmias i Co-
rrons, August Ferrer i Bonet, Emili Casanovas i Cortès, Francesc
Martorell í Trabal, Eusebi Guich i Gelí., Antònia Casanovas i An-
gli, Francesc Casanovas i Pons, Ricard Altimíras i Cortés, Gustan
Gili i Esteve, Ramon Torre i Margenat, Joaquin Toldrà i Esteva,
Miquel Lizarituri i Larreategui, Raimunda Massò i Masfrand,
Miquel Grasset í Jaumar, Kurt Koerner, Enric Garcia, Maria
S. Navarro, Adolf Stillhard i Wegmueller, Enric Baldant i Setari,



Frederic Reber i Reber, Víctor Oliva í Sala, Ignasi Font i Damians,

Joan Maluquer i Wahe.

CONFERÈNCIES

Notes d'un viatge per l'Escandinàvia, fins al Cap Nord. —
Els dies 6 i 13, el soci senyor Joan Roig i Font donà dues confe-
rències sota el tema esmentat, en les quals explicà el viatge rea-
litzat a aquelles terres nòrdiques, í acompanyà la seva dissertació
amb nombroses projeccions, que foren d'excepcional interès.

El Mont Rosa des de Zermatt.—El soci senyor Albert Oliveras
i Folch donà una conferència, el dia 20, en la qual, dissertant so-
ta aquest tema, descriví l'aspecte pintoresc í típic de. Zermatt, sí-
tuada al mig del cercle de muntanyes niés enlairades de Suïssa, i
de renomenada mundial, ben merescuda per la bellesa dels pics í
geleres. Al marge de l'excursionisme ha crescut una vera organit-
zació de guies i hotelers que faciliten el pas de la regió en tots sen_
tits i altituds.

Les famoses gorges de Zermatt, d'explotació intensiva, donen
lloc a anècdotes pintoresques.

La veritable excursió al Mont Rosa, començà des del refugi alpí
de Betemps, després de travessar la gran gelera de Gorrer, sota
mateix de Gornergrat. El mal temps retrassà l'ascensió a 1'Oufour
Spitze, la pica més enlairada de tot el massís del Mont Rosa, a
4.638 metres. Durant tot el dia que durà l'ascensió, passaren fets
diversos, que el conferenciant comentà.

La llarga cursa de gelera fins el Salteil, coll a 4.354 metres, de
resistència per tan monòtona, anà desplaçant els nostres excursio-
nistes dels altres, en tal forma, que foren tan solament els quatre
socis del CENTRE que formaven la cordada, els qui assoliren, per la
cresta de roca terminal, la torre de pedra que sosté el senyal geo-
dèsic que detalla el punt més enlairat de tot Suïssa, i la segona
alçada d'Europa, tret de les muntanyes del Càucas.

Una magnífic  collecció de diapositives del conferenciant, sub-
ratllà els punts principals de la conferència.

SECCIÓ DE FOLKLORE

Agrupació dels mantenedors dels Goigs.—Els membres que
integren aquesta Agrupació s'han reunit els dies anunciats durant
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el mes, per tal de treballar en les seves tasques i procurar inter-
canvis.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

El dia ter de desembre prop passat, la Secció féu una excur-
sió a Montserrat amb el fi de seguir el Bruch de Dalt, can Massa

-na, coll de Porc, Santa Cecília i Santuari de la Verge.
El dia 8 del mateix mes, alguns dels socis s'adreçaren a Cellecs

i a Santa Quitèria. Entraren a la Maresma per Premià de Mar, tra-
vessaren les Planes de can Boquet, que forma l'inici de la conca
limitada pel Montnegre í Cellecs, i, després d'assolir aquest cim,
davallaren a Santa Quítèría, emplaçada en el Vallès. Fruïren d'una
temperatura primaveral.

El matí del dia 15, diumenge, un nombrós contíngent de socis
visità la Casa de la Ciutat, de Barcelona. Cal fer constar, sobretot,
les màximes facilitats que trobàrem en aquesta Casa per a complir
el nostre comès fotogràfic. S'obriren totes les'portes de bat a bat,
al més petit indici de curiositat per part nostra; els aparells foto-
gràfics trobaren l'emplaçament adequat als nostres desitjos més
exigents.

El dia 26 tingué lloc l'excursió a Camprodon, per a remuntar el
Ter fins a Setcases.

Per al pròxim mes, la Secció prepara l'obertura de I'Exposicíó
de fotografies que han estat trameses al VI Concurs Premi Catalu-
nya. En el SUPLEMENT de febrer donarem compte del fall del Jurat.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Durant el mes de desembre aquesta Secció ha realitzat les se-
güents excursions: dia 8, a Montserrat, als Ecos, des de can Mas-
sana, i retorn per Monistrol; el dia 15, al Castell de Montsoliu, des
de Breda; el día 22, a Centelles, Pla de la Garga í Sots Ferèstecs;
del 24 al 29, a Saragossa, Sallent, Forqueta de Piedrafita, refugi de
Piedrafita (2.165 metres), peu de la Bretxa, Latour del Balaitú, Re-
fugi, coll de la Facha, Vall de Marcadau, Refugi, Refugi Wallon,
Pont d'Espanya, Cauterets, Toulouse i retorn a Barcelona; del 25
al 29, a Puigcerdà, Odeilló, Mont Lluís, les Bulloses, l'Ermitatge,
Porté i La Molina.



SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Organitzat per aquesta Secció ha tingut lloc el Curs de Geogra-
fia de Catalunya, a les lliçons del qual, a càrrec del professor se-
nyor Pau Vila, han concorregut bon nombre d'interessats en el
coneixement de la geografia de la nostra terra.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA

Les escoles de l'escultura rornànica catalana. —Sota aquest
tema el doctor Feliu Duran i Cañameres donà una conferència, el
dia 12, illustrada amb nombroses i escollides projeccions.

El conferenciant començà per parlar de l'espècie d'eclipsi que
sofreix l'art escultòric en els primers segles de l'Edat Mitjana í de
les causes que, al seu entendre, l'ocasionaren; refutà la teoria dels
que no admeten tal lapse, per ésser molt escassos els fragments
que queden d'aquells segles.

Després exposà la teoria de Kingsley Porter, de l'origen alarb-
castellà de l'escultura romànica, i, si bé l'acceptà en línies gene-
rals, combaté la manca d'atenció que representa per a la influència
bizantina, que és ben palesa en els antipendís catalans, que tanta
semblança tenen amb el primer fragment escultòric datat, que és
la llinda de Sant Genís les Fonts, Rosselló.

Detallà després els escassos fragments escultòrics del segle xi
que es conserven, i les característiques í monuments de les esco-
les pirenenca, tolosana, catalana, provençal í lleidatana. L'escola
pirenenca es caracteritza per donar proporcions curtes a les seves
figures; la tolosana, per donar-los proporcions allargades, per co-
brir-les amb draps mullats i per l'inici del moviment que es veu en
moltes d'elles. De la conjunció de les escoles pirenenca i tolosana,
neix l'escola catalana dels claustres, de la qual l'únic artista cone-
gut és Arnau Gatell, l'escultor del claustre de Sant Cugat del Va-
llès. L'escola provençal ve de Santiago de Galícia a través de
Chartres i d'Amiens, i es caracteritza pels seus petits plecs. D'a-
questa escola tenim a Catalunya un preciós monument, que és la
porta de la Catedral de Barcelona, al claustre, la qual, sí és veri-
tat , com diuen els historiadors de la nostra Seu, que és de l'any
1173, serà anterior a S. Tròfim d'Arle i contemporània de S. Gels,
que són els monuments cabdals de l'escola.
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Progenitura històrica de Sabadell.—El soci senyor Joan Mont
-flor, president del Centre Excursionista del Vallès, va donar una

conferència, el dia 19, en la qual parlà d'aquest tema, que tant ve
interessant als sabadellencs.

Sabadell - digué el conferenciant - es formà en el terme del
Castell de Rahona i de la parròquia de Sant Feliu de Rahona.

Aquest nom té ascendència romana i probablement ibèrica.
Arragone, la Rahona o Raona medieval. Efectivament: per on está
Sabadell passava la via directa de Tarragona a Roma. Qui sap sí
el nom medieval de Raonis, d'una partida de Martorell, venía d'a-
quest camí.

Mentre l'església parroquial romania solitària damunt la vo-
rera esquerra del Ripoll, en el pla de la banda oposada, creuat de
camins, s'iniciava un poblat, i s'hi edificava la suiragànía de Sant
Salvador de Rahona, la qual fou consagrada en 1076. Aquest po-
blat és anomenat, en 1101, «lloc de Sant Salvador».

El nom de Sabadell - que devia ésser el de la casa de pagès o
de l'hostal inicial -, surt per primera vegada en 1111. En aquest
document i en un altre de 1126, s'esmenta el camí que va al mercat
de Sabadell. La vila es desenrotllà entorn del Mercadal, í en el
camí de Berga i de Manresa a Barcelona.

La parròquia, atreta per la vila, fou traslladada a la seva su-
fragània en 1373, però trigà molt de temps eiicara a deixar el nom
de Rahona de Sabadell.

La romana Arragone, rnitjanÇant la Rahona medieval, és, doncs,
la progenitora històrica de Sabadell. Però Josep Salvany oposà
erròniament a aquesta progenitura el nom de Valrà, que Bosch 1
Cardellach no esmenta ni una sola vegada.

El conferenciant llegí tots els allegats d'En Salvany, i a conti-
nuació es proposava demostrar, amb dades incontrovertibles, cona
Valrà era Sant Feliu de Castellar i no Rahona.

No disposant, però, de temps suficient, posà fi a la conferència,
deixant per a una altra l'acabament de la seva interessant dis-
sertació.

Visita a les obres de la Casa de la Ciutat —El dia 22, un grup
de socis d'aquesta Secció, acompanyats del senyor Agustí Duran
í Sanpere, realitzaren una visita a les obres de restauració de la
Casa de la Ciutat.Tingueren ocasió d'admirar, ultra les interessants
reformes que recentment s'hi han portat a terme, les magnífiques
troballes arqueològiques que s'han fet, amb motiu d'aquestes obres.



Exposlt'ió de felicitacions nadalenques. — Organitzada per

aquesta Secció, s'inaugurà, el dia 24, una curiosa Exposició de fe-

licitacions nadalenques, procedents de les colleccíons de la Biblio-

teca Massana i del senyor Joan Baptista Corominas.

Entre les populars «dècimes» de «sereno», figuraven alguns no-

tables exemplars dels primers temps de la litografia 1 alguns altres

amb dibuixos de Tomàs Padró i Eusebi Planas.

BIBLIOTECA

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES QUE ES REBEN HABITUALMENT

Catalunya
Barcelona

Agrupació Excursionista ATLÀNTIDA.

Agrupació Excursionista CATALUNYA

ARTS I BELLS OFICIS

AsOCIACIÒN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA. Anuario.
Butlletí de l'Agrupació Excursionista JÚPITER.

Butlletí de la INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL.

Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÈS.

Butlletí del Centre Excursionista LAYETÀNIA.

Butlletí del Centre Excursionista MONTGRONY.

BARCELONA ATRACCIÓN. SOCIETAT D'ATRACCIÓ DE FORASTERS.

Butlletí del Centre Excursionista ELS BLAUS (Sarrià)

Butlletí del Centre Excursionista PÀTRIA.

Butlletí del Centre Excursionista RAFEL CASANOVA.

Butlletí del FOMENT EXCURSIONISTA DE BARCELONA.

Butlletí del GRUP EXCURSIONISTA aULALIENC.

Butlletí del Grup Excurisonista IsARTS.

Butlletí del Grup Excursionista JOVENTUD CATALANA.

Centre Excursionista NATURA.

CIÈNCIA.

CULTURA. Butlletí de l'EscOLA ABAT OLIVA.

D'Aci I D'ALLÀ.

ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS.

EXCURSIONISME.

GASETA DE LES ARTS.
IBÉRICA.
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MAI ENRERA, Butlletí del CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA.

NOVA REVISTA, LA

PARAULA Ci2ISTIANA, LA

Portaveu del Centre Excursionista MINERVA.

REVISTA DE CATALLINYA,

REVISTA MUSICAL CATALANA.

STADIUM.

TÉCNICA. ASOCIACIÓN MACÍONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES.

Caldes de Montbuy

Butlletí Portaveu del C. E. CALDENSE.

Figueres

CANIGÓ. Revista mensual de vida deportiva.

G1rona

BullletÏ Mensual del GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ.

Hospitalet de Llobregat

Butlletí del GRUP EXCURSIONISTA SALTADIÇ.

Lleyda

VIDA LLEIDATANA.

Mahó

REVISTA DE MENORCA

Manresa

Butlletí del CENTRE EXCLIRSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES.

Palma de Mallorca

Bolletí de la SOCIETAT ASQUEOLÒGICA LULIANA.'

NOSTRA TERRA, LA

Premià de Mar

Grup Excursionista PREMIÀ.

Reus

Revista del CENTRE DE LECTURA.

Ripoll

SCRIPTORIUM.

Sabadell

Butlletí de l'Agrupació Excursionista TERRA 1 MAR.
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Butlletí-Portaveu del Centre Excursionista SABADELL.

NOSTRA COMARCA. Butlletí del CENTRE EXCURSIONISTA DEL VALLÈS.

Tarragona

Butlletí de] GRUP EXCURSIONISTA MUNTANYENC.

Portaveu de l'Agrupació Excursionista GINESTA.

Terrassa

ARXIU del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA.

But]letí de] CLUB PIRENENC.

Gaseta de l'ORFEÓ TERRASSA i del Seu GRUP EXCURSIONISTA.

Grup Excursionista EGARA.

Grup Excursionista LA MOLA.

Grup Excursionista MONTSERRAT.

Tortosa

Boletín mensual del OBSERVATORIO DEL EBRO.

ZUDA, LA. Boletín de] ATENEO DE TOTTOSA.

Andalusia

Granada

PENIBÉTICA. Organo del CLUB PENIBÉTICO.

Aragó

Saragossa

ARAGÓN. Revista Gráfica de Cultura Aragonesa.
Boletín de la SOCIEDAD IBÉRICA DE CIENCIAS NATURALES.

Boletín de] MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.

Bascònia

Bilbao

PYRENAICA. Anales de la FEDERACIÓN 'VASCO-NAVARRA DE AL-

PINISMO.

Castella

Avila

GREDOS.
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Madrid

ALPINA, CLUB ALPINO ESPAÑOL.

Boletín de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

Boletín de la REAL SOCIEDAD GEOGRÀFICA DE MADRID.

Boletín de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES.

INVESTIGACIÓN Y PROGRESO.

PEÑALARA. Revista ilustrada de Alpinismo.
REVISTA DE GEOGRAFÍA COLONIAL Y MERCANTIL

Valladolid

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE VALLADOLID.

Boletín del MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.

Galícia

Coruña

Boletín de la R. ACADEMIA GALLEGA.

Orense

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE ORENSE.

Múrcia

Albacete

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

DE ALBACETE.

Navarra

Pamplona

Boletín de la COMISIÓN DE MONUMENT'OS DE NAVARRA.

València

Castelló
Boletín de la SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA.

València
Anales del CENTRO DE CULTURA VALENCIANA.
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Nord d'Africa

Melilla
REVISTA RIFEÑA. SOCIEDAD EXCURSIONISTA MELILLENSE

Anglaterra

Londres

ALPINS JOURNAL.

BRISTISH SKI YEAR BOOK.

Bèlgica

Bruselles

Bulletín do CLUB ALPIN BELGE.

Cuba

Habana

ARCHIVOS DEL FOLKLORE CUBANO.

Estats Units

Boston

APPALACHIA. The Joui'nal of the APPALACHIA MOUNTAIN CLUB.

Cambridge

HARVARD MOUNTAINEERING.

Portland

MAZAMA. A Record of Mountaineering in the Pacífic Nortwest.

Washington

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE.

SMITHSONIAN INSTITUTION, Annual Report.

França

Borde os

BULLETIN HISPANIQUE.

Grenoble

ALPES, LES

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE.



14

Lió

REVUE ALPINE.

Montpeller

REVUE DES LANGUES ROMANES.

SOCIÉTÉ LÀNGUEDOCIENNE DE GÉOGRAPHIE. Bulletin.

París

ALPINISME. CLUB ACADEMIQUE FRANÇAIS D'ALPINISME.

ANNALES DE GÉOGRAPHIE,

ANNUAIRE DU G. H. M. do CLUB ALPIN FRANÇAIS.

GÉOGRAPHIE, LA.

MONTAGNE, LA. Revue mensuelle do CLUB ALPIN FRANÇAIS.

Revue do TOURING CLUB DE FRANCE.

VOYAGES..... A TRAVERS L'ACTUALITÉ MONDIALE.

Pau
BULLETIN PYRÉNÉEN. Organe de la FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS

PYRÉNÉISTES.

Tolosa
CLUB ALPIN FRANÇAIS. Bulletín de la SECTION DES PYRÉNÉES

CENTRALES.

Itàlia

Gènova
UNIONE LIGURE EscuRSIONISTI. Rassegne ulenslli

Torí
Bolletino della SOCIETÀ PIAMONTESE DI ARCHÈOLOGIA E BELLE

ART!.

Rlvista del CLUB ALPINO ITALIANO.

Tries te

ALPI GIULIE. CLUB ALPINO ITALIANO.

GROTTE D'ITALIA, LE.

Vicenza

Bolietino degli ALPINISTI VICENTINI.
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Japó

Osaka -fu
MOLINTAIN WALKING, THE OÍ the TAPAN WALKING CLUB.

Toquio
SANGAKU. The Journal Of the JAPANESE ALPINE CLUB.

Mèxic

Mèxic
Memorias y Revista de la SOCIEDAD CIENTÍFICA ANTONIO ALZATE.

Portugal

Coimbra

INSTITUTO, 0. REVISTA SCIENTIFICA E LITERARIA.

Suècia

Estocolm
FORNVANNEN. K VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS ÀKADEMIEN.

SVENSKA TURISTFORENINGENS.

YMER. Tidskrift utgiven a y SVENKA SALLSKAPET FAR ANTROPO-

LOGI OCH GEOGRAFI.

Suïssa

Berra

ALPES. LES. Revue du CLUB ALPIN SUISSE.

SKI. ASSOCIATION SUISSE DES CLUBS DE SKI,

Neuchatel

Bülletin de la SOCIÉTÉ NEUCHATÉLOISE DE GÉOGRAPHIE.

Tchecoeslovàquia

Praga

CASOPIS TURISTU. KLUB CESKOSLOVENSKICH TURISTU.
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No se'n parla prou

o volem pas dir que no s'hi pensi, car tenim la seguretat
que Inés d'un dels actius organitzadors de la Secció d'Es-
ports de Muntanya del nostre CENTRE, considera ja ar-

ribat el moment d'establir cert guiatge mèdic que informí i orienti
en allò que Ii pertany, les diverses activitats d'aquesta simpàtica
Secció alpina. Al nostre entendre, però, no se'n parla prou, Ço és,
no se'n fa ambient, í sense aquest, gairebé sería ineficaç la implan-
tací ó d'aquell guiatge, que en una o altra forma han organitzat els
clubs alpins francesos, suïssos í alemanys.

Cal insistir-hi en cursets, conferències, articles; ja que són
molts els qui no tenen encara la comprensió d'aquestes coses, i les
judiquen innecessàries, perquè no coneixen ]ltn, valor i transcen-
dència, i, el que és pitjor, els semblen imposicions inoportunes, de
caire personalista.

No tothom es dóna la pena de fullejar els Butlletins i portaveus
dels clubs estrangers, i d'assabentar-se sí en altres països hi ha
precedents d'això que ens ocupa; el deure d'assenyalar-ho, fent-ne
veure els avantatges que reporta, correspon als més inquiets.

Per la nostra banda, ja tinguérem ocasió de parlar-ne, en el
curset que, sobre «Els primers auxilis en els accidents d'Alpinis-
me», donàrem l'hivern passat. En les vuit lliçons, no desaprofità-
rem cap ocasió per a remarcar com en els millors clubs alpins
d'Europa, es dóna importància pràctica a l'organització médica,
que de cap manera poden negligir. Cal, entre altres coses, la íns-
trucció dels socis en les primeres cures, crear equips de socors,
establir servei mèdic d'urgència durant les curses i salts de skis,
revisar mèdicament la capacitat dels individus que volen dedicar-se
de ple a l'alpinisme, í, sobretot, procurar que en els hotels í xalets
refugis, res no manqui d'allò més indispensable per a atendre de-
gudament al ferit o malalt. És precís, que una persona competent
curi de seleccionar i revisar periòdicament els medicaments i ma-
terial de cura que hi ha o hauria d'haver-hi en les caixes -botíquins;
altrament, Inés valdria suprimir-les. Això per poc que hom consi-
deri els perills que enclou una cura d'urgència feta amb material ta-
rat, és tan necessari, que de sobres justifica la implantació d'aquell
guiatge mèdíc de què parlàvem al principi, i del qual és un aspecte.
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Nosaltres, aportant-hi la Mostra modesta, però convençuda con-
tribució, pensem donar, en forma més detallada, el mateix curset
que l'hivern passat, si, com és d'esperar, no ens manca la bona
companyia dels socis, que tan gentilment ens oferiren.

DR. Li. RIBÓ i Rius

CONFERÈNCIES I EXCURSIONS PROJECTADES

PER AL MES DE FEBRER DE 1930

Dia 7.—A les 10 de la nit, el senyor Narcís Massó donarà una
conferència, illustrada amb projeccions, sota el tema Itàlia i els
seus monuments.

Dia 14.—A les 10 de la nit, el soci senyor Josep Torent i Sos
-tres donará una conferència, illustrada amb projeccions, sota el

tema El Pallars fronterer (Pica d'Estats, Certescans, Montroig).

Dia 21.—A les 10 de la nit, el senyor Narcís Massó donará una
conferència en la qual dissertarà sota el tema Valor educatiu de
1'excursianisme.

Día 28.—A les 10 de la nit, el soci senyor Gonçal de Repa-
raz ((ill) donará una conferència sota el tema De la Cerdanya al
Rosselló (excursíó primaveral).

ADVERTIMENT.—ES demana als socis del CENTRE vulguin indicar
les conferències i excursions que tinguin preparades per a aquest
curs, per tal de poder ordenar-les amb temps.

Secció de Folklore

Agrupació dels Mantenedors dels Goigs. —Els dimecres de cada
setmana, no festius, de 7 a 8 del vespre, es reuneix al CENTRE
aquesta Agrupació per tal de canviar impressions sobre el foment
dels goigs i procurar intercanvis.

Es prega als excursionistes vulguin adquirir els goigs que els
vinguin a mà, per tal d'augmentar la collecció del CENTRE. Els so-
brants seran adquirits per l'Agrupació dels Ivlantenedors, els quals
pagaran les despeses.
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Secció de Fotografia

Día 2.— Excursió a Pineda, Sant Pere de Riu i Balmanya.

Dia 9.— Excursió a Picamoixons, Puig-Cabré, Cova de l'Argent,
Sant Llorenç i Valls.

Día 16.-- Excursió a La Molina.

Dia 23. — Excursió a Espluga de Francolí, Poblet, La Pena, Ro-
jals i Montblanch.

ADVERTIMENT. —A les 10 de la nit del primer i tercer dijous, es
projectaran diapositives de triades colleccions de socis, el.s noms
dels quals s'anunciaran oportunament.

Les hores de sortida i els altres detalls de les excursions es
convindran en les reunions dels dijous, a les 10 de la nit, í seran
posades de manifest en la taula d'anuncis.

Secció d'Esports de Muntanya

Dia 2.—Travessia de Núria a La Molina, amb skís.

Dia 9.— Campionat de Catalunya de skís fons, a les pistes de
La Molina.

Dia 16.— Excursió de Camprodon a Ribes per la Collada Verda.
Dia 23.— Excursió a La Molina a Puígllançada, Collada de Tos-

ses i Tosses.
Tots els diumenges, práctíques de skis a les pistes de La Molina.

ADVERTIMENT. —La Secció estableix els divendres, de 8 a 9 de la
vetlla, per a canviar impressions i ultimar els itineraris i horaris
de les excursions del diumenge.

Secció de Geografia i Geologia

Curs de Geografia de Catalunya. Prof. senyor Pau Vila

Durant aquest mes continuaran els cursets organitzats per
aquesta Secció, les lliçons dels quals tindran lloc de 8 a 9 de la
nit, segons la distribució següent:

DILLUNS: Curs de Geografía de Catalunya.
DIMECRES: Pràctiques de seminari.
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Secció d'Arqueologia i Història

Dia 6.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Francesc Blasi i Va-
llespinosa donarà una conferència, illustrada anib projeccions, so-
ta el tenia La monumentalitat de Londres.

Durant el present mes, continuarà la tanda de projeccions, ex-
plicades, d'exemplars relatius a la Història de l'Art, de l'antiguitat

fins a l'època bizantina, a càrrec del soci senyor Pelegrí Casades
í Gramatxes, les quals tindran lloc els dijous, a les set de la tarda.

Les visites i excursions s'anunciaran oportunament.

ADVERTIMENT'. — Els membres d'aquesta Secció es reuniran, com
de costum, els dilluns, a les 7 de la tarda.

ADVERTIMENT

Es prega als concurrents a les excursions, visites i altres
actes, que no es descuidin de portar la insígnia del CENTRE,
per tal d'evitar confusions amb persones que, titulant-se excur-
sionistes, no guardin la deguda compostura.

CURSET SOBRE "ELS PRIMERS AUXILIS EN ELS
ACCIDENTS D'ALPINISME I ESPORTS DE NEU"

S'ha organitzat per al corrent mes de febrer un curset sota
aquest interessant tema, el qual anirà a càrrèc del soci Dr. LI. Ribó
í Rius, i es dividirá en set sessions, que tindran lloc els divendres,
de 8 a 9 de la nit, a partir del dia 7, i s'ajustaran al següent
programa:

1. Ferides, contusions, hemorràgies.
2. Estudi especial de les cremades i geladures a muntanya.
3. Lessions òssies í articulars.
4	 Mort aparent: respíracio artificial.
5. Lessions nervioses i mal de muntanya.
6. Transport de ferits.
7. Higiene alimentícia.
Per a assistir-hi precisa matricular-se, el qual es pot efectuar a

la Secretaria de] CENTRE, tots els dies feiners, de 5 a dos quarts de
9 de la nit. La matrícula importarà 5 pessetes. Será gratuïta pels
socis del CENTRE; els qui acreditin pertànyer a alguna altra entitat
excursionista, tindran un cinquanta per cent de rebaixa.
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BUTLLETÍ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Publicació mensual

Un vol. anyal de 384 pp. text, 96 pp. làmines i nombrosos gràfics
Abonament: Socis de] CENTRE, 15 pessetes anyals

SUMARI DEL BUTLLETÍ DE GENER DE 1930

Excursió a l'alt Vallès Occidental, per JOAN DANÉS I VERNE-
DAS.— Costums populars de Barcelona, per JOAN AMADES. —
Bibliografia (Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna. Les Munta-

nyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena)

LAMINES

I. Sant Vicens de ¡unqueres, terme de Sabadell. Gorg del Díable.
Riu Ripoll, terme de Sant Feliu del Recó.-1I. Sant Llorenç del
Munt. Monestir. Cavall Bernat. —III. Sant Feliu del Pecó. En úl-
tim terme Sant Llorenç del Munt. La vall de Gallifa i muntanya
de Sant Sadurní —IV. Castell de Gallifa. Absis de la capella del
castell de Gallifa. —V. Absis de l'església de Sant Pere de Gallifa.
Mare de Déu de les Arenes, terme de Sant Feliu del Recó.—VI. Es-
glésia de Sant Pere de Gallifa. Sant Nicolau (restes de l'antiga
església de Sant Feliu de Rabona, primitiva parròquia de Saba-
dell).—VII. Banda esquerra de l'església parroquial de Sant Se-
bastià de Montmajor. —VIII. Font del Lleó de Caldes de Montbuy.
Santuari de la Mare de Déu de la Salut (antigament capella de
Sant Isclè).--IX. Àmfores. Resta d'un vas de vidre arnb relleus
que representaven una lluita de gladiadors. —X. Cerámica sigil-
lata. Eines agrícoles i claus, per S. CODINA, F. CASAÑAS,

G. ROIG, M. DE GENOVART i J. VILATOBÀ

Tallers Gràfics HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona
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