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Extracte de les actes de les sessions. — Interessar de l'Alcaldia
de Sant Cugat del Vallès la supressió de l'orinador existent al

claustre del monestír.
Destinar la quantitat de 25 pessetes a la subscripció oberta per

tal de restaurar l'ermita del Corredor.
Comunicar a l'Alcaldia de Barcelona, en contestació a la con-

sulta que adreçà al CENTRE, que aquest considera aconsellable el
trasllat de la casa «Padellàs» del carrer de Mercaders a la plaça
del Rei.

La visita dels marins anglesos a La Molina.—En l'última visita
a Barcelona d'una divisió de l'esquadra anglesa, tres deis seus ofi-
cials anaren, els dies 2, 3 í 4 de març a La Molina.

Un d'ells, el lloctinent Comdr. R. B. Gossage, de retorn al seu
país publicà les seves impressions a la revista «Ski Notes & Que-
ries» del «The Ski Club of Great Britain», (núm. 41 -maig 1930).

A continuació publiquen aquestes impressions (encara que con-

tinguin alguna explicable inexactitud, com la que fa referència al
títol de soci honorari) no solament per a donar-ne coneixement als
socis del CENTRE sinó per a mostrar una manera típicament an-
glesa de fer-ho.

L'article va acompanyat d'una fotografia del lloc.

LA MouNA.— Posició: En el ferrocarril de Barcelona a Toulouse
via Puigcerdà. Prop de la frontera i gairebé a 80 milles de Barce-
lona. Bitllet des de Barcelona, prop de 14 pessetes, anar i tornar, 3a.

Altura: Estació del ferrocarril, 1.400 ints.; xalet, 1.500 mts.
Funicular: Cap.
Allotjament: Gran xalet, o club, propietat del CENTRE ExcuRSIO-
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NISTA DE CATALUNYA, de Barcelona. 80 llits i 40 lliteres. Obert tot
l'any. Guarda-skis anexe. Cap altre allotjament apropiat en el lloc.

No es poden llogar o comprar skis, però hi ha en stock ceres
i fixacions.

Els visitants han de dirigir-se al CENTRE i fer-se membres de] club,
Adreça: Paradís, 10, Barcelona.
Grup visitant: Lieut. Comdr. R. Leeds, Royal Navy; Lieut. Comdr.

R. B. Gossage, Royal Navy; Lieut. U. James, Royal Navy.
Temps visita: Del 2 de març al 4, 1930.
Circumstàncies: Forta nevada del 2 al 3 de març que arribà fins

prop dels 1.300 cots. Vent el 2 de març i calma el 3 i el 4. Sol es-
plendorás i cel clar el 4. Neu profunda abans del 2 i, aproximada-
m ent, mig metre de neu nova en el 2 i el 3.

NOTES SOBRE LA NOSTRA VISITA. —Aixó que segueix és una ràpida
descripció de l'estació d'skis de La Molina, i em penso que será
millor d'embellir-lo amb una descripció del que férem durant els
tres dies que hi passàrem. Així s'obtindrà una millor idea del lloc
i dels que el freqüenten.

Noteu que no sabíem res, sinó que hi havia un lloc anomenat
La Molina, en el qual, segons sentíem a dir, s'skiava, í on es podia
arribar, des de Barcelona, en tres hores i mítja, aproximadament,
en tren.

Leeds, com a Rei de la fraternitat skiadora, em va portar al
CENTRE, a Barcelona, així que arribàrem de Gibraltar, i fórem fets
membres honoraris del Club. Se'ns digué que hi havia una gran
quantitat de neu i confiaven que el tren d'esports ordinari sortiria
el diumenge a les cinc del matí (tren de tornada a les 4`18 i, cas
d'ésser necessari, un tren especial).

Seríem molt ben atesos portant les nostres insígnies i tindríem
preferència, en quant als llits, en cas d'aglomeració.

Demanàrem informacions i el resultat fou:
Xalet de La Molina: Propietat del CENTRE, igualment que altres

quatre refugis en els Pireneus i capaç per a 120 llits í lliteres. Cui-
na excellent (completament suscrit per mi, ara). Banys, llum elèc-
trica, radiadors en les cambes, telèfon per al món exterior. Situat
en els pendents nord, amb molt bones pistes i grans possibilitats
per excursions. A mitja hora d'estació. Camí de matxo.

El President del Club, i altres foren molt amables i ens ajuda-
ren moltísssini. Ens trobaren en La Molina, on ja ens havien pre-
parat una cambra.	 1
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Obtinguérem permís del dissabte al dimarts inclusiu, í, com a
millor entrenament, vaig anar a un ball de disfresses a Barcelona,
el dissabte a la nít. Vaig tornar al vaixell a les 2`45 de la matinada,
em vaig posar el vestit d'skíar, vaig arreglar la motxilla i vaig de-
manar el pernil amb ous ferrats per als companys cap a les 3`45.

Arribàrem aviat a ]'estació. Hi trobàrem una multitud bastant
nombrosa. Tots calçats í vestits a punt per la «lluita». Hi havia
hagut dubtes sobre si el tren sortiria, ja que la setmana ante-
rior una gran colla havia estat bloquejada a La Molina, per la neu,
í tingué de passar una mala nít en el tren, on, alguns esp, rits exhu-
berants, trencaren algunes finestres dels vagons. La Companyia,
segons semblava, havia pres repressàlíes í suprimia el tren del
matí. De totes maneres, en aquell diumenge, el tren sortia.

Deixàrem Barcelona a les cinc en punt, i ens emportàrem l'es-
morzar. En el tren no hi ha vagó restaurant, però es pot comprar
menjar en totes les estacions del camí.

Una mica abans de Ribes, el tren parà i, després d'un retard de
més de mitja hora, tornà a arrencar. Hi havia hagut una ensulsía-
da, més amunt, en la línia, i en arribar-hi tinguérem de transferir
tota la impedimenta d'un tren a l'altre enmig d'una pluja diluvial.
Això ens féu arribar tard a La Molina, on arribàvem a les deu.

El camí fins al Xalet fou prou empipador enmig de la neu i del
vent. En arribar, ens sortiren al nostre encontre i ens ensenyaren
la nostra cambra i totes les dependències. Sortírem fora i explorà

-rem totes les pistes, properes i llunyanes, i les trobàrem excellents.
Dinàrem al xalet i tornàrem a sortir en passeig d'exploració.

Skiar per aquells llocs ha d'ésser molt agradable, certament.
Ens semblà que hi havia una infinitat de possibilitats, pel que ve-
iérem i per l'estudi del mapa militar de la regló. Com que tot aquell
dia i la major part del següent va estar nevant, confinàrem les nos-
tres activitats a les pistes i als turons més propers.

El tercer día, la neu era massa profunda i novella per a fer una
excursió una mica llarga amb el temps de qué disposàvem, encara
que el temps fou perfecte- (Havia d'ésser en el nostre darrer dial).

A les sis, quan tornàrem, ens disposàrein a donar compte d'una
botella de cervesa. Mentre ho fèiem, alguns dels membres vingue-
ren i ens parlaren, El President ens preguntà si havíem dinat sols,
i en dir-• li que sí, es va excusar profusament i ens presentà uns vuit
membres. Aquests aviat en portaren d'altres i a l'hora de sopar ja
coneixíem tots els 120 que hi passaven la nit. Segoi's sembla, hi ha
molta gent que se'n torna el mateix dia, ja que la majoria treballen.
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Tothom se'ns mostrà extraordinàriament amable i amigable i ens
parlaren en francès, anglés i espanyol, una barreja de tots tres.
Era com una alegre i gran família. Tots eren joves, de 17 a 22 anys
i tots mostraven molta afició.

Totes les informacions que obtinguérem estan basades, més o
menys, en allò que poguérem veure des dels turons més propers i
al que els socis ens explicaren.

El Puigllançada (2.410 cots.), sembla oferir una excellent excur-
sió en els pendents nord. Hi anàrem un tros amunt, en el darrer
día, í solament desitjàrem més temps i una neu més consolidada.

La Comella (2.081 m.), és un punt en el camí de Puigllançada i
i ha de proporcionar una baixada del tipus de la Laberhorn-
Sche,degg.

La Tossa d'Alp (2.587 m.) i el Sítjà (1.980 in.) han d'ésser amb
-dós també bons.

Es corren curses des de Puigllançada a Font Canaleta i al xa-
let. També hi ha un trampolí.

Es corren slaloins, com també curses de baixada i, poc abans
de la nostra visita, corregueren una cursa de 15 kms., amb tres
voltes de recorregut, començant i acabant al xalet.

Incloc una còpia del meu mapa militar, el qual conté les regions
més properes. Espero fer una excursió amb cotxe, aquesta prima-
vera, amb En Leeds, per a tornar a veure els nostres amics i explo-
rar més el que sembla ésser un meravellós lloc per a skiar.—R. B. G.

Trens excursionistes durant l'estiu. —En les negociacions segui-
des amb la Companyia del Nord, el CENTRE exposà als seus direc-
tors la conveniència que en els dies festius continués sortint el tren.
de 5 del matí, per a les excursions d'estiu, combinat amb un altre
de retorn a darrera hora; í que, en lloc de tenir la parada final a La
Molina com a l'hivern, arribés fins a Puigcerdà.

La Companyia del Nord atengué aquestes indicacions i, si res
ho entorpeix, en la reforma d'horaris que es proposa fer per al 15
de maig, hi inclourà aquests trens.

El del matí sortirà de Barcelona, aproximadament, a les 5 i
permetrà arribar vers a les 9 Puigcerdà, d'on sortirà, de retorn, a
les sis de la tarda, per tal d'arribar a Barcelona a les 10 de la nit.

Aquests trens canviaran el caràcter d'especials, pel d'ordinaris.
Deixaran de fer un nombre d'estacions durant el trajecte í estaran
inclosos en els horaris oficials amb itinerari fix.
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CONFERÈNCIES

Records de Venècia. —El dia 4, el soci senyor Francesc Blasi i
Vallespinosa donà una conferència, en ]a qual explicà un viatge a
aquesta important ciutat d'Itàlia, i posà de relleu les seves magni-
ficències amb la projecció de boniques diapositives.

La catalanitat de Colom.—El día 7, donà una important confe-
rència el senyor Lluís Ulloa, en la qual explicà l'estat de les seves
recerques sobre la catalanitat de Colom i la pre- descoberta d'Amè-
rica. Aquesta conferència anava dedicada a les persones especia-
litzades en els estudis històrics. Amb tot i això, però, no so-
lament hi assistiren els especialitzats, sinó un gros contingent
d'encuriosits, dalerosos d'assabentar-se de les darreres descober-
tes del savi peruà. Això féu que el Saló d'Actes del CENTRE estigués
absolutament ple.

Ocuparen la presidència, juntament amb el conferenciant, el
President del CENTRE senyor Maspons i Anglasell, el senyor Car-
reras i Candi, el senyor Nicolau d'Olwer í el senyor Mas Yebra en
representació de la Diputació.

Després d'unes breus paraules del senyor Maspons, començà el
conferenciant i manifestà que un dels punts principals del problema
és destruir la tesi genovesa per tal que no subsisteixin dubtes.

Un altre extrem de no menys interès és el del predescobriment
d'Amèrica; i, un tercer, és resoldre quina fou la pàtria de Colom.

Analitzà minuciosament les diverses versions que sobre aquest
assumpte s'han donat, i refutà la tesi genovesa i d'altres que dar-
rerament alguns han defensat. Es referí a importants documents
que diu trobà en diferent arxius, entre d'altres en el de Simanques,
que viren a demostrar la catalanitat de Coloin i, també, que des-
cobrí l'Amèrica molt abans del que la història ens conta.

Costums de les Aranyes. —El soci senyor Joan Amades donà
una conferència, el dia 11, la qual versà sobre el terna enunciat.

En començar, el senyor Arnades, observà que del tema d'aques-
ta conferència se n'ocupà fa molts d'anys i que, degut a l'abandó
en qué darrerament l'ha tingut, potser oblidaria alguns detalls dels
molts que poden explicar-se.

El conferenciant dividí el tema en cinc aspectes. Parlà, primera-
ment, del tr eball de les aranyes, i explicà detalls de les diverses ma

-neres de teixir la teranyina, remarcant la gran cura que tenen a no
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perdre -la, plegant -la amorosament, í amagant -la sota una fulla quan
es presenta la pluja, fenomen que preveuen amb notable anticipació,

Es referí, també al coneixement perfecte que tenen les aranyes
de la direcció del vent, en la direcció del qual encaren sempre la
teranyina per tal que aquest faci caure en ella els diversos insectes
que els serveixen de presa. Tantost canvia el vent, amb la mateixa
traça que ho faria el mariner niés hábil, orienten la teranyina en
la nova direcció.

Tractà, després, de la cacera, i explicà com les aranyes porten
capdells de fil embolicats a les potes davanteres, dels quals se ser-
veixen per a lligar la presa que ha caigut a la teranyina, la qual no
s'atreveixen a atacar de front sense aquesta prèvia operaéió, de-
gut a una intensa por, de qué está posseïda l'aranya.

Aquesta mateixa por fa que les aranyes no se sentin disposades
a viure a la intempèrie, especialment al bosc, i es facin una casa que
les preservi de les contingències de la vida al ras. Explicà els dos
tipus de casa, i donà curiosos detalls sobre la interessant porta
que tanca un d'ells.

Un altre aspecte que ocupà l'atenció de] conferenciant fou els
amors de les aranyes. Remarcà que a cap reunió o matrimoni
d'aranyes s'arriba a una confusió d'interessos, i com l'aranya ce-
deix una part de la seva casa a l'aranyó després de realitzades les
seves noces. Indicà la freqüèncía amb qué la femella es menja el
mascle després de la unió.

Parlà, finalment, de les baralles entaulades entre aranyes, per
la possessió d'una teranyina abandonada per la seva propietària
en cas de defunció.

Féu observar el conferenciant que la ciència natural té registra-
des fins avui més de 4.000 espècies d'aranyes diferents, i tot el
que explicà durant la conferéncia no és comú a totes les espècies;
cadascuna té els seus costums especials, i no coincideixen en totes
elles les diverses coses explicades.

La funció industrial de les ciutats i el seu ambientgeogràfic.-
Sobre l'esmentat tema donà una conferéncia, el día 12, el professor
senyor Max Sorre, Degà de la Facultat de Lletres de Lille.

Prengueren lloc a banda í banda de] conferenciant el President
del CENTRE, senyor Maspons, í el senyor Valls i Taberner en repre-
sentació de la Diputació, la qual patrocinava l'acte.

El senyor Vila, President de la Secció de Geografía i Geología,
pronuncià unes breus paraules de presentació. El nom de 1'emi-



nent geògraf - digué - és prou conegut entre nosaltres perquè cal-

gui insistir sobre la seva rellevant personalitat. El no ésser el dis-

sabte, afegí, un dia avinent per als concorrents al CENTRE i, so-
bretot, l'estar molta gent distreta per l'esdeveniment d'aquesta
tarda, fa que, en començar l'acte, no estigui la sala completament
plena; els aquí reunits, però, si no són gent especialitzada en aquest
ordre de coneixements, que es pot dir que a Catalunya encara no

en tenim, són, tots ells, afeccionats entusiastes de la geografia, que
ja es frisen per escoltar-vos.

El senyor Sorre començà per manifestar que no ignora el punt
en qué es troba la nostra cultura autòctona en el seu magnífic des-
envolupament. Cal no impacientar-se massa, digué, al seu temps
tot arribarà. Altrament tampoc us cal mostrar-vos massa desmen-
jats de les vostres tasques geogràfiques; jo, particularment, conec,
de fa molts anys, l'actuació meritíssima del CENTRE.

I, després d'haver correspost a les afectuoses paraules del se-
nyor Vila, entrà en matèria. Féu notar com la geografia humana té
un camp ben definit dins de les ciències geogràfiques; ella es-
tudia la influència de l'home damunt les condicions físíoues, dinà-
miques i biològiques de les contrades í, sobretot, l'adaptació més
o menys reeixida de l'home a l'ambient en qué li cal viure. L'orga-
nisme urbà - continuà - pot definir-se com la concreció típica de
la societat humana.

Una volta establerts els factors geogràfics, físics i humans, que
expliquen el poblament d'una regló, i, dins d'ella, l'emplaçament
d'una ciutat determinada, i estudiada l'evolució d'aquesta ciutat
sota la doble influència de la geografía í de la història, es troba el
geògraf davant el resultat tangible d'aquesta doble sèrie d'influèn-
cies sofertes: l'estat actual de la població, 1 aspecte que presenta,
el paper que exerceix.

Els papers de les ciutats són bastant diversos: industrial, co-
mercial, agrícola, administratiu, etc.; jo particularment em referiré
a la primera d'aquestes funcions.

Es sabut que la geografia té una influència decisiva en la ídio-
siucràcia dels pobles, fixant la directiva de les activitats humanes,
i, principalment, de les que podríem anomenar primàries: agricul-
tura, indústria, comerç... Cap sociòleg no pot dubtar de la veritable
trascendència de la geografia econòmica que determina les carac-
terístiques especials de les contrades i encalça fins l'estructuració
política de les nacions.

Cal convenir, però, que en parlar de fenòmens urbans hom no
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pot romandre gaire en el camp de l'abstracció. Revesteix una gran
importància, com he dit, el factor històric; de quina època es tracta?
Altrament, el desenvolupament de la tècnica no coincideix pas cro-
nològicament en tots els països; de quina regió es parla? En geo-
grafia urbana, potser com en cap altra disciplina, cal referir-se,
sobretot, a casos concrets, tal és la complexitat que ordíriàriament
els informa.

Allò que constitueix principalment la prosperitat industrial és,
de totes maneres, la presència de primeres matèries i de força,
(penseni, per exemple, en les ciutats de la Prússia renana), si bé,
aquest darrer factor, en els nostres temps ha perdut importància
donada la facilitat amb què, actualment, pot ésser retrasmesa l'e-
nergia en forma d'electricitat.

Ara bé: la indústria, encara que constitueixi el paper principal
de moltes ciutats, no pot dir-se que sigui una funció essencialment
urbana, com ho és, per exemple, el comerç, l'altra funció predomi-
nant. Aquest, per si sol, ha assolit agrupar els homes en punts sin-
gularment ben dotats de vies de comunicació i, per consegüent, de
facilitats de concurrència i d'intercanvi; la indústria, per contra,
no ha estat mai un veritable element de fixació de viles. Els agru-
paments depenen purament i exclusiva d'una organització indus-
tria] isolada i, installats al seu redós, no passen en realitat de sim-
ples colònies. La indústria, més que tot, ha anat a cercar a les ciu-
tats una mà d'obra preexistent, susceptible d'especialitzar -se i, fins,
d'esdevenir-hi tradicional.

Els agrupaments industrials donen vida, i fins una certa fastuo-
sita t a les urbs corresponents o a les places mercantils més acces-
sibles (segons siguin sub-urbanes o extra-urbanes), venint a formar
part de llur rera -país; ells, però, més o menys benestants, serven
sempre, fins en Llurs barris d'hàbit, llur aspecte típic, sobri, in-
confundible.

L'ambíent d'una població de funció eminentment industrial no
serà, amb tot, exactament el mateix per tota mena d'indústries, si
bé algunes d'elles es troben situades, per llur analogía, en un ma-
teix rang geogràfic, com, per exemple, dins les tèxtils, la indústria
del cotó í la de la llana que, per altra banda, més que en l'abast de
primeres matèries, solen basar-se en el fet d'una tradició industrial.

Les zones industrials, emb llurs installacions d'extracció i des-
bast de primeres matèries, 1 amb centenars d'indústries secundà-
ries i derivades de les primeres, acoblen contingents considerables
en un mateix règim de vida, bastant diferent, per cert, de] que hom
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observa a les zones agrícoles, desllindant la població en dues clas-
ses socials ben definides: patrons i obrers, i movilitzant la vida
moderna en un ambient geogràfic indiscutible.

El senyor Sorre illustrà tots aquests extrems amb abundor de
casos observats, i que ens manca espai per a detallar; parlà, entre
d'altres, de concentracions i dispersions industrials alternatives
en determinades ciutats; es referí, també, a Barcelona, la funció
industrial de la qual, no essent de bon tros l'única funció urbana,
revesteix una gran importància: pel qui ve de tard en tard - digué -
la puixança de la vostra indústría és quelcom d'impressionant.

Amb aquests mots el senyor Sorre posà fi a aquesta conferèn-
cia, l'interès de la qual augmentà en el curs de la seva brillant dis-
sertació.

Festa Patronal i de la Medalla d'Or.—Com tots els anys per la
diada de Sant Jordi, el CENTRE celebrà aquesta Festa, que enguany
ha revestit una major importància per la solemnitat que novament
se II ha pogut donar. En el número del BUTLLETí corresponent a
aquest mes la ressenyem detalladament.

SECCIÓ DE FOLKLORE

Agrupació dels Mantenedors dels Goigs. —Els membres que in-
tegren aquesta Agrupació s'han reunit com de costum, per tal de
treballar en les tasques de la seva especialitat.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Durant el mes d'abril aquesta Secció ha fet les següents excur-
sions: dia 6, a Sant Miquel del Fay i Riells; dies 19, 20 i 21, a Serí-
nyà, Besalú, Olot i Santa Pau, i el dia 27, al Castell de Santa
Florentina.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Aquesta Secció efectuà durant el mes d'abril les següents cur-
ses i excursions: dia 6, a La Molina, 100 metres llançats, cursa de
mig fons per a senyoretes, cursa d'habilitat -Jymkharna, i campionat
de salts de trampolí. Els detalls d'aquestes curses es publicaran
més endavant.

El día 13, pel mal temps, se suspengué la cursa d'alta munta-
nya per equips. S'efectuà una excursió a Puig d'Alp.
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Dies del 13 al 21: excursió per Mallorca en bicicleta; dies 20 i 21,
Tortosa, Vallderourés, Beceit, Mas de Cortadas, cim del Mont Caro,
Tortosa, Benicarló, Penyíscola i Vinaroç; dies 19, 20 í 21, Puigcer-
dà, Hospitalet, Vall de Ciscà, Hospitalet, coll de Puimorens, Porté;
dies del 16 al 21, Puigcerdà, Font Romeu, Les Bulloses, Roc de la
Calma i retorn; dies del 17 al 21, a la Vall d'Aran, per França, i re-
torn pel Port de la Bonaígua; dia 27, excursió al Puig d'Alp i Puig-
llançada.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Durant aquest mes han continuat les lliçons del Curs de Geo-
grafia de Catalunya, que explica el Professor senyor Pau Vila, a
les quals assisteixen bon nombre d'estudiosos de la nostra geo-
grafía.

SECCIÓ D'AROUEOLOGIA I HISTORIA

El vot secular de Tossa, del Pare Pelegrí.— El soci senyor Joan
Montllor, el dia 3, dissertà sobre aquest tema.

Digué que aquesta antiga consuetud ell l'ha viscuda completa-
nment, entre l'any passat i el present. No disposant de prou temps
per a entretenir-se en l'aspecte històric del vot, es concretà a rela-
tar detalladament com s'acompleix.

La tradició conta que el vot té origen en una epidèmia que fla-
gellà la vila. Hom ve dient que data del 1400, però Girbal no el
suposa més antic de la segona meitat del segle xvn. La primera
dada documental trobada per aquest historiador és de 1726.

Remarcà la devoció, que voreja la superstició, que el poble de
Tossa té a Sant Sebastià, í el fervor amb qué sent i realitza encara
el vot secular.

Aquest consisteix en que, cada any, el día de Sant Sebastià, un
pelegrí, amb l'hàbit de tal, esp9ntani o sinó llogat, sobre el qual es
guarda el més impenetrable secret, després d'haver combregat i
oït el « cantar» que se celebra a les sis del matí a l'església parro-
quial, vagi, en representació de la vila, a Santa Coloma de Far

-ners on, l'endemà a la mateixa hora, ha d'oir una missa expressa
a la capella de Sant Sebastià, tot seguit de la qual emprèn el re-
grés. És obligació que el pelegrí faci tot el camí (7 hores) d'anada
i de tornada a peu. Els homes i les dones que el volen acompa-
nyar, poden deixar de fer a peu, si ho desitgen, els trajectes de
Tossa a Terranegra i de Santa Coloma a Sils. Hom passa resant
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bona part del camí. A l'anade, no és permès d'enraonar entre els
romeus, o, en tot cas, només el precís i en veu baixa.

El Pelegrí és acompanyat en processó a la capella del Socors
de dintre la mateixa vila, í allà és acomiadat acte seguit d'ésser-li
lliurat pel síndic el passaport i el tradicional «durillo» d'or per a
caritat de la missa de Santa Coloma. L'endemà, al cap- vespre, és
rebut, junt amb els romeus que l'han acompanyat, a la mateixa ca-
pella i també en processó. El Síndic rep el passaport i diu al poble:
«el vot està complert ,>. Immediatament la processó, que és la més
concorreguda i lluïda de l'any, es dirígeíx a l'església, i allà fineix
la «festa del Pare Pelegrí ».

El senyor Montllor, en explicar la consuetud del vot, no oblidà
cap detall ritual ni ï'olklòríc, i féu, com de costum una relació inte-
ressant i vivent amb la seva paraula emotiva.

Monuments desapareguts amb motiu de la Reforma —El dia
10, el soci senyor Antoni Gallardo donà una conferència, conti

-nuació de la del dia 20 de març. Fou illustrada amb nombroses
projeccions.

Visita a l'Hospital de la Santa Creu. —El dia 13, un nombrós
grup de socis d'aquesta Secció realitzà una visita a l'edifici de] car-
rer del Carme de l'Hospital de la Santa Creu.

BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. - SUMARIS RESUMITS

PEÑALARA

Hernández-Pacheco, F. La zona central de la Sierra Morena y
el Valle de Alcudia. 1930-25. —Los Concursos de Lsquís de la
Real Sociedad Española de Alpinismo «Peñalara ». 1930-35.—
Prado, J. de]. Una excursión a Pirineos en invierno. 1930-49.-
Robinet, E. Por los Alpes de Grenoble (Suiza). Los Picos de
Belledonne. 1930-54.

LINIONE LIGURE ESCURSIONISTI

X. Y. L'equipaggiamento dello sciatore, 1930-19.—Navone, O.
Qua e là per la Sardegna. Nel Nassarese. 1030-35.-3° Cam-
pionato Sociale del Gruppo Sciatori. Ceva 26 Genaio 1930.
1930-43.
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Wood, J. B. Flying the World's Longest Air-Mail Route. 1930-
261.—Jull, Morley A. Fowls of Forest and Stream tamed by
Man. 1930-327.— Wilstach, P. Approaching Washington by Ti-
dewater Potomac. 1930-372.— Gr,ives, R. A. Louisiana, Land oi
Perpetuat Romance. 1930-393.— Hoover , W. H. Keeping House
for the «Shepherds of the Sun». 1930-483.— Boutwell, W. D. Que-
bec, capital of French Canada. 1930-515.

LA MONTAGNE

Dillemann, P. L'Aiguille du Chardonnet (3824 en.), par la face
Nord. 1930-65.— Recordon. La feuille de La Grave Sud-Estau
20.000 » . 1930-89.--Courses Nouvelles. Traversée du Mont Do-
lent a 1'Aiguille du Triolet; Trois «nouvelles» aux Aiguilles
du Tour. 1930-109.

ALPINISME

Frison-Roche, R. Première ascensión hivernale de l'Aiguille de
Bionnassay (4.052 m.) et du Dome de Miage. 1930-139. —Wash-

burn, B. L'Aiguille Verte par le versant d'Argentière. 1930-156.
—Matter, J. Noél à Morzine. 1930-159.— Legrand, J. A propos de
1'Ecole de l'Arlberg. 1930-163.—Fogès, V. & Tocqueville, Cte. de.
Chamorrix- Saint-Moritz; en skis à travers la Suisse méridio-
nale. 1930-172.

NOVES ADQUISICIONS

MAURY, LEON. -- Les Noms de Líeux des Montagnes FranÇaises.-
París, 1929.

ULLOA, LLUís.— Cristofor Colom fou català. —Barcelona, 1927.
SANTAMARIA, JOAN. — Visions de Catalunya (Catalunya vella. La

Muntanya).— Barcelona, 1928.
FERRÁ, BARTOLOMÉ.— Guía de Mallorca. —Palma de Mallorca, 1929.
SALVAT Y BOVÉ, J.—Tarragona en la Historia General.— Tarrago-

na, 1929.
Guia y Mapa Provincial de Barcelona.— Madrid, [s. d.].

GRANGER, E., DANTIN CERECEDA, J. E IZQUIERDO, J.—Nueva Geogra-
fía Universal. T. 111.—Madrid.

LONGNON, AGUSTí. —Les Noms de Líeu de la France.— París, 1920-
1929.

Enciclopedia Universal Ilustrada. T. 68.— Barcelona, 1929.
Bíblia, La. Illustració pels Monjos de Montserrat. XXIII-I. El Gé-

nesi.-- Monestir de Montserrat, 1929.
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DONATIUS

SAINT-SAUD, COMTE DE.— Campements et études sur la frontière
franco-navarro-aragonaise.— París, 1929. (de l'autor).

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. — Escola d'Estudi. Anys 1922-1923.
Conferències, Resums de lliçons, Informació. —Barcelona, (del
senyor Alfons Maseras).

ORS, EuGENI.—Glosari de Xenius, 1916. —Barcelona, 1918. (del se-
nyor Alfons Maseras).

MONTURIOL. NARCÍS. — Assaig sobre l'Art de Navegar per dessota
Taigua.— Barcelona, 1919. (del senyor Alfons Maseras).

SANTILLAN, MANUEL.—Geología Minera de la región comprendida
entre Durango y Mazatlan.—México, 1929. (del Instituto Geo-
lógico de México).

INSTITUTO GEOLÓGICO DE MÉXICO, ANALES DEL.—T. III. Varios estu-
dios sobre Petróleo.—México, 1929. (del Instítuto Geológico de
México).

CONFERÈNCIES 1 EXCURSIONS PROJECTADES
PER AL MES DE JUNY DE 1930

Dia 6.--A les 10 de la nit, el soci senyor Josep Fontanet projec-
tarà una pellícula Baby, la qual representa unes noces d'època en
el Poble Espanyol.

-Dia 13.—A les 10 de la nit, el soci senyor Francesc Blasi donarà
una sessió de projeccions sobre Impressions gràfiques d'un viatge
per Baviera.

Dia 20.—A les 10 de la nit, el soci senyor Joan Amades donarà
una conferència sobre Llegendes harcelonines.

Dia 27.--A dos quarts de 10 de la nit, de primera convocatòria,
o a les 10 de segona, tindrà lloc la reglamentària Junta General
ordinària de socis, segons prescriu l'article 20. è dels estatuts pels
quals es regeix el CENTRE.

Secció de Folklore

Dia 4.—A les 7 de la tarda, tindrà lluc la reglamentària Junta
General ordinària de la Secció. Bu cas de no reunir-se prou nom-
bre de socis, se celebrará de segona convocatòria a dos quarts
de vuit. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
Inentaris.
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Secció de Fotografia

Dia 1.— Excursió a la Selva del Camp.

Dies 8 i 9.— Excursió a Rupit, El Far, Santuari de la Salut, Sant
Feliu de Pallarols i Amer.

Dia 15.— Excursió a Vich amb motiu de l'aplec excursionista.

Dia 19.-- Excursió a Montcada, Reixach, Vallensana, Sant Je-
roni de la Murtra, Badalona.

Dies 22, 23 i 24.—Excursió a Castelnaudari, Castres, Albi í Ro-
dez (França).

Dia 26.--A les 10 de la nit, tindrà lloc la reglamentària Junta
General ordinària de la Secció. En cas de no reunir-se prou nom

-bre de socis, se celebrarà de segona convocatòria a dos quarts
d'onze. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
mentarís.

JuLIoL, dia 5. —Àpat de comiat.

ADVERTIMENT. —A les 10 de la nit del primer í tercer dijous, es
projectaran diapositives de triades colleccions de socis, els 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, i seran
posades de manifest en la taula d'anuncis.

Secció d'Esports de Muntanya

Dia 1.— Excursió, amb autocar, a Poblet i Santes Creus.

Dies 7, 8 í 9.— Excursió a Ull de Ter.
Dia 11.—A les 10 de la nit, tindrà lloc la reglamentària Junta

General ordinària de la Secció. En cas de no reunir-se suficient
nombre de socis, se celebrarà de segona convocatòria a dos quarts
d'onze. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
mentaris.

Secció de Geografia i Geologia

Dia 16.—A dos quarts de 8 de la tarda, tindrà lloc la regla-
mentaria Junta General ordinària de la Secció. En cas de no re-
unir-se prou nombre de socis se celebrarà de segona convocatòria
a les vuit. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
mentaris.
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Secció d'Arqueologia i Història

Dia 1.— Excursió, en autocar, a Perelada i Vilabertran.

Día 2.—A les 7 de la tarda, tindrà lloc la reglamentària Junta
General ordinària de la Secció. En cas de no reunir-se prou nom-
bre de socis, se celebrará de segona convocatòria a dos quarts
de vuit. Aquest avís serveix de convocatòria als efectes regla-
mentaris.

Els altres actes que acordi celzbrar la Secció durant el mes de
juny, s'anunciaran oportunament.

ADVERTIMENT. -1S membres d'aquesta Secció es reuniran, com
de costum, els dilluns, a les 7 de la tarda.

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

Durant el mes de juny continuarà el curset sobre aquest interes-
sant tema, el qual va a càrrec del soci Dr. LI. Ribó i Rius, i es di-
videix en set sessions, que tenen lloc els divendres, de 8 a 9 de la
nit, segons el següent programa:

1. Ferides, contusions, hemorràgies.
2. Estudi especial de les cremades i geladures a muntanya.
3. Lesions òssies i articulars.
4. Mort aparent: respiració artificial.
5. Lesions nervioses í mal de muntanya.
6. Transport de ferits.
7. Higiene alimenticia.

Per a assistir-hi precisa matricular-se a la Secretaria del CEN-

TRE, tots els dies feiners, de 5 a dos quarts de 9 de la vetlla. La
matrícula importa 5 pessetes. És gratuita per als socis dels CENTRE;

els qui acreditin pertànyer a alguna altra entitat excursionista, tin-
dran un cinquanta per cent de rebaixa.

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.
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BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Publicació mensual

Un vol. anyal de 384 pp. text, 96 pp. Làmines i nombrosos gràfics,
i un SUPLEMENT de 192 pp,

Abonament: Socis del CENTRE, 15 pessetes anyals

SUMARI DEL BUTLLETÍ DE MAIG DE 1930

Medalla d'O1' del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. —Diada de
Sant Jordi. Festa Patronal i de la Medalla d'Or.— Tercer Saló Ca.
talà de Fotografies de Muntanya. —L'Escola d'Arlberg, per MONT

-SERRAT GILI, trad. – Bibliografia (Francesc Blasi i Vallespinosa.
Resum històric del Santuari del Lladó de Valls).

LAMINES

XXXIII. Refugi de Fuel? fria. — XXXIV. Querforadat. — XXXV.
Queralps.—XXXVI. La Vall de Slscà.—XXXVII. Monts Maleïts.
—XXXVIII. Riu Ter a Sabaasona, per A. VICTORY, A. OLIVE=
RAS, J. M. GUILERA, LL. ESTASEN, P. BARGUEÑO i E. RIBAS

GRAFICS

El valerosíssim màrtir Sant Jordi, per F. ABADAL i E. MOYA

Tallers Gràfics HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona
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