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Noticianí del mes d'agost

JUNTA DIRECTIVA

Extracte de les actes de les sessions. —Destinar la quantitat de
25 pessetes per a la subscripció oberta per la «Societat Andorrana
de Residents a Barcelona», per tal de fer present d'una Bandera
Nacional d'Andorra al M. I. Consell General d'aquella República.

Assabentar-se i regraciar al «Club Penibètíc», de Granada,
l'adjudicació d'una medalla al soci del CENTRE senyor Joan Andreu
i Valldosera, per haver-se classificat avantatjosament en la Cursa
de Muntanya organitzada per l'esmentat Club.

Assabentar -se í regraciar el condol per la mort del Bibliotecari
senyor Josep Franch í Mestre, tramés pel «Club Excursionista de
Gràcia », «Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona»
i «Agrupació Excursionista Joventut Catalana».

Nomenar Bibliotecari interí al senyor August Calvó í Sarda-
ñons, Vocal de la Junta Directiva.

Assabentar-se i regraciar a la família Baldauf la tramesa d'una
fotografía dedicada del senyor Heínz Baldauf, soci que fou del
CENTRE, mort d'accident a la muntanya d'Alp.

La mort del senyor Josep Franch. —Amb motiu del recent tras-
pàs del que fou incansable Bibliotecari del CENTRE, a iniciativa

d'alguns dels seus consocis a la qual se sumà la Junta Directiva,
el dia 7 d'agost, a les 11 del matí, se celebrà una missa a l'església
de Sant Just, per al bé de la seva ànima. Digué la missa el soci
del CENTRE Dr. J. R. Bataller.
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Hornenatge al Dr. Ignasi Melé. —Amb molt de gust el CENTRE

subscrigué la següent allocució escrita per un nostre estimat
consocia

«És un fet evident a Catalunya, que avui els grans nuclis ur-
bans arrabassen la vida de les nostres muntanyes i la dels pobles
mancats de fabricació, la qual cosa ha permès que els boscos des-
apareguin, perquè ningú no els defensa; que les terres altes erme-
gín, perquè ningú no les cultiva, i que les gents rurals, per manca
de comunicacions, esdevinguin decadents i, segons com es miri,
fins í tot cretines.

De manera que té tota una vocació de màrtir, l'home talentós
i coneixedor de les delícies ciutadanes que s'exila voluntàriament
en llocs d'aquesta llei, i àdhuc en els nuclis urbans que no tenen
de bon tros els refinaments de Barcelona. I no obstant, n'hi viuen.
Són aquells enamorats de les terres llurs, que per abnegació no
les abandonen; que per satisfer les pròpies inquietuds espirituals
investiguen el passat gloriós, per si és possible emmotllar-hi el
present, i que per restaurar les gràcies ancestrals hi esmercen els
cabals, les energies, la vida tota, fins el que no poden, bo i expo-
sant-se a la befa deis que no es mouen sinó per interessos egoistes.

I conc que, anant pel món, sortosament ací o allá es troben ho-
mes d'aquesta mena, l'Excursionisme, ja que no ho fa ningú, s'ha
fet seu el deure d'honorar aquests que bé es pot dir que són grans
homes.

Ara mateix, a Vích, s'acaba d'homenatjar els que han tingut cura
de conservar í reconstruir el temple romà. 1 el día 10 d'agost vi-
nent, honi es proposa exalçar la memòria d'aquell altre illustre pa-
triota que es deia Ignasi Melé, metge de Tossa, que descobrí i exca-
và la villa romana que antigament havia existit a la part alta d'a-
quella població, i que tant va distingir-se pels seus estudis d'història
í arqueologia locals, com per l'impuls que va donar a l'expandiment
i divulgació d'aquella suggestiva vila de la nostra Costa Brava.

És cert que en vida, en temps, però, de singular excepció, es
tributà un homenatge a Ignasi Melé. Però Melé no podia pas esca-
par-se de la llei fatal que plana per damunt dels que fan grans
coses, la paga que reben de les quals, és el sacrífici. L'obra de
Melé era de vàlua i no lí esqueien cridòries ni fatxenderíes. Però
ara és mort, í l'Excursionisme català que inicià el primer home

-natge, el completarà, l'esmentat dia, anant a col-locar una lápida
commemorativa a la façana de la casa on Melé visqué í morí, di-
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positant unes flors a la seva tomba i fent la seva apologia a la
plaça de Tossa.

I per tal que l'homenatge sigui digne de l'homenatjat i dels que
homenatgen, les entitats organitzadores conviden, preguen i, si
poguessin, exigirien a tots els excursionistes i a tots els patriotes,
que vulguin adherir-se a aquest acte de pregona catalanitat i que
hi aportin el concurs, material i espiritual, que necessita.

Perquè cal que sigui grandiosa la manifestació, tant per l'obra
del Dr. Melé com per a fer públic que l'Excursionisme de la nostra
terra albira i no desempara í vol honorar, en tot el que pugui i
com pugui, tots els homes obscurs, humils, pacients, que no aban-
donen la terra petita i treballen per fer-hi reviure la vida espone-
rosa passada, tot enriquint el patrimoni pairal.

Amb això, l'Excursionisme voldrà dir que cal imitar l'exemple
d'aquests homes heroics, perquè l'únic camí que pot redimir el
nostre poble és el del sacrifici, i que cal que es repoblin i de nou
es vigoritzin els nostres pobles rurals í les nostres comarques,
fins que tornin a ésser habitades les pròpies fragositats pirenen-
ques, perquè era quan Catalunya estava així habitada, que estenia
els seus dominis a 1'enllà de les seves naturals fronteres.

Barcelona, juliol de 1930.— CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALU-

NYA; Ateneu Enciclopèdic Popular; Grup Excursionista de l'Orfeó
Gracienc; Club Excursionista de Gràcia; Agrupació Excursionista
Catalunya; Centre Excursionista Minerva; Club Ferneni i d'Es-
ports; Centre Excursionista del Vallès; Centre Excursionista Bar-
celonés; Centre Excursionista Montseny ».

La Comissió executiva d'aquest homenatge, formada per repre-
sentants de les precedents entitats excursionistes, es posà d'acord
amb Viatges Blaus, i el dia assenyalat per a l'homenatge, 10 d'agost,
organitzà un viatge per mar a bord de la motonau Príncep Alfons.
Hi embarcaren uns 600 excursionistes; però, utilitzant altres mit-
jans de locomoció, a Tossa acudiren uns altres 600 excursionistes
nués. De manera que fou un aplec d'èxit definitiu.

El programa es desenvolupà així:
Efectuat el desembarc dels excursionistes mariners, s'anà al

cementiri a dipositar rams de perpetuïnes i d'olivera damunt la
tomba que guarda les despulles d'Ignasi Melé; es féu tot seguit un
minut de silenci per exalçar l'obra de l'illustre arqueòleg i es resà
'nl Parenostre per a la seva ànima.

Acabat aquest acte s'anà a la plaça de l'Església, on ja s'havia
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congregat un nombrós públic, í pronunciaren bells parlaments els
següents senyors:

Josep M. de Sucre, de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, el qual
exposà la significació ideal de l'acte; Miquel Santaló, del Grup
Excursionista i Esportiu Gironí, que pronuncià un ben tramat
panegíric de Melé; Manuel Aínaud, que, en nom de la Comissió
organitzadora, féu ofrena de la lápida a la vila de Tossa, i Joan
Bancells, alcalde de Tossa, el qual resumí i clogué l'acte amb sen-
zilles, però víbrants paraules sentidíssimes.

Llavors s'anà a descobrir la làpida, collocada a la casa núm. 4
del carrer de Tarull. És de marbre i amida 0'75x 105 metres, i
diu així:

AL PATRICI DR. IGNASI MELÉ

DESCOBRÍ LA VILLA ROMANA A TOSSA

VISQUÉ 1 MORÍ EN AQUESTA CASA

L'EXCURSIONISME CATALÀ EN X AGOST MCMXXX

Tot seguit es visitaren les excavacions efectuades pel Dr. Melé,
situades en el lloc conegut per Els Ametllers. on es pogueren veure
i admirar de nou els mosaics romans que tanta anomenada ja te-
nen. Es visità encara la típica Vila-vella i la Colònia Turissa, co-
lònia escolar establerta enguany per l'Ajuntament de Barcelona,
í àdhuc alguns excursionistes pogueren veure i contemplar pintu-
res i monedes antigues, fragments de ceràmica, documents i di-
versos reculls d'objectes que constituiran el Museu Melé, en vies
de realítzació. Per a contribuir a aquesta realització la Comissió
executiva de l'homenatge organitzà una postulació, que fou efec-
tuada per senyoretes de Tossa i de Barcelona, mitjançant la qual
es recaudaren a prop de 500 pessetes.

En haver dinat, i com a obsequi que Tossa féu als concurrents
a l'homenatge, se celebrà al Passeig una festa de ballets í sarda-
nes, aquells, executats per l'Esbart Català de Dansaires.

A tres quarts de set del vespre reembarcaren els excursionistes.
En el moment de partir la nau es pot dir que tot Tossa eixí a aco-
miadar-los. Tot el cap de Tossa, des del Far a la platja, era un for-
migueig de mocadors que voleiaven com a papallones. Era tot Tos-
sa que confírmava amb fets les paraules d'agraïment pronunciades
poc abans pel seu digne alcalde davant de la Comissió olganít-
zadora.

L'homenatge a Melé és un dels millors actes que ha realitzat
1'Excursionísme. Per molts anys.
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La continuïtat d'una tasca

D
E fa dos anys el soci de] CENTRE Dr. Lluís Ribó, ve donant
 uns cursets sobre Els primers auxilis en els accidents

d'alpinisme i esports de neu, per tal de divulgar teòrica-
ment i pràctica aquelles nocíons indispensables que tots hem de
posseir si volem auxiliar degudament el proïsme o auxiliar-nos
nosaltres mateixos, quan l'accident dissortat se'ns presenta.

Ultra la immediata finalitat, cerca, el nostre consoci, crear un
ambient favorable a organitzar dintre la Secció d'Esports de Mun-
tanya, cert guiatge mèdic que orienti í informi en allò que Ii per-
tany, les diverses activítats d'aquesta simpàtica Secció alpina,
guiatge que, en una o altra forma, tenen establert els clubs alpins
francesos, suïssos í alemanys. Qui vulgui constatar-ho no ha de
fer més que fullejar els butlletins i portaveus dels clubs estrangers.

Aquell interés, fora d'aquí sempre víu i no pas arrauxat, per
instruir els socis en les primeres cures, per organitzar equips de
socors en les curses i salts d'skis, revisar mèdicament la capacitat
deis individus que volen dedicar-se de pie a l'alpinisme i, sobre
tot, procurar que en els hotels í xalets -refugis res no manqui per
a atendre degudament i amb material en bon estat al ferit o ma-
lalt, és el que, portat del millor desig, voldria desvetllar i mantenir
sempre despert el nostre consoci

Val a dir que la nombrosa i culta concurrència que assistí als
cursets, amb tot í que l'època en qué es donà enguany era la menys
propícia, fa preveure adhesions cada cop més esperançadores.

Aquest fet, junt amb l'aportació cada dia niés activa del bell
sexe en les pràctiques esportives del nostre CENTRE, obliguen a do-
nar un nou caire al curset anyal: serà dedicat especialinent a les
gentils sòcies de la Secció d'Esports de Muntanya, com unes llí-
çons teòrico-pràctiques per a infermera.

Al costat de les nocions d'auxili mèdic d'urgència indispensa-
bles a l'alpinista, s'exposaran també els conceptes mèdics que tota
infermera ha de posseir.

Ningú Inés addient que la suavitat i dolçor de la dona per a
guarir i donar consol al malhaurat... però, la més bona intenció

esdevé perillosa si está mancada del follament científic. No n'hi ha
prou del bou tracte, cal també bona técnica, àdhuc en les circums-
tàncies més urgents.
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Enmig de la tasca de difusió de coneixements mèdics de què
aprofita la dona, no podia mancar-hi e] nostre. CENTRE.

Per tant, aquest, que podríem dir-ne Curset per a Infermeres
alpines, tindrà lloc a mitjans d'octubre i primers de novembre, els
dies i hores que oportunament s'anunciaran. Caldrà inscriure's.
(No s'exclouran els joves que vulguin prendre-hi part, ni tampoc
les sòcies d'altres entitats excursionistes).

PROGRAMA

I. Nocíons generals cl'anatomia i fisiologia humana.
II. Ferides, contusions, hemorràgies í enverenaments.

III. Estudi especial de les cremades i geladures a muntanya.
IV. La infermera: condicions i deures.
V. Lessions òssies i articulars.

VI. Mort aparent: respiració artificial.
ViI. Afeccions nervioses i mal de muntanya.

VIII. Transport de ferits.
XI. Higiene de l'excursionista.

BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. - SUMARIS RESUMITS

BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES

Guitart, J. Geografía Comarcana. Castelladral. 1930-62.
PEÑALARA

García Gallardo, P. En los Alpes y en los Pirineos. Contrastes
de una excursión. 1930-121. —Por las serranías de Cuenca, Te-
ruel y Albarracín. Una excursión colectiva de Peñalara. 1930-
145.—Medina Bravo, M. Vindicación de dos sabios geógrafos
españoles. El Pico de Ten, Coello y Casiano de Prado. 1930-151.
--Pacheco, F. U. De Leítariegos a Sorniedo y los Lagos. 1930-172.
—Medina Bravo; M. Los Picos de Mampodre. 1930-182.—Mella
Alfageme, D. Los Picos de Europa desde aeroplano. 1930-190.
—Sopeña, Ange l. Peña Prieta, Torre de Cerredo y Peña Vieja.
1930-193.—Espinosa, Andrés. El Pico de Urriello o Naranjo
de Bulnes (en su lado sur). 1930-199.— Villaviciosa de Asturias,
Marqués de. El Mirador de Ordiales. 1930-205.—Lozano Rey,
Luis. El Rebeco. 1930-208.—Delgado Ubeda, J. El Pico de Cura-
bacas (2517 m.). 1030-210.—España, Arnaldo de. Los Picos de
Europa desde lejos. 1930-216.
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REVUE ALPINE
Bargillat, G. Printemps. 1930-3.— Gauckler, P. Une nuit dehors.
Souvenirs d'une ascension hivernale manquée à la Grande
Ruine (3792 m.). 1930-11.-- Gauckler, P. La «Muraille du Grand
Som». 1930-23.— Kagamí, T. G. Le Versant Sud du Mont Maudit.
1930-39.— Asquasciati, B. Aux Alpes Maritimes. Mémoires sur
le Massif de l'Argentera (observatíons d'un fervent alpiniste).
1930-55.

THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
Taft, William Howard. Sorp e Impressions of 150000 Miles of
Travel. 1930-523.— Faírchild, David. Huntíng for Plants in the
Canary Islands. 1930-607.— Eckener, Hugo. The first airship
flight around the world. 1930-653.— Adams, H. Ch. Cirenaica,
Eastern Wing of Italian Libia. 1930-689.— Showalter, W. J. The
Lure of Lima, City of the kings. 1930-727.— Dennis, A. P. Nor-
way, a Land of Stern Reality.—Heurlin, G. Fjords and Fjells
of Viking Land. —Sílnpich, F. North America's Oldest Metro-
polis. —Burg, A. To-day on «The Yukon Trail of 1898». 

—Byrd, R. E. The Conquest of Antartica by Air. 1930-128.-
Sluith, A. W. Working Teak in the Burma Forests. 1930-239.-
Moore, W, Robert. Strange Tribes in the Shan States of Burma.
1930-246. —Chater, Melville. Jugos/avía. 7'en Years After. 1930-
257.—Híldenbrand, Haiis. Rustic Life in Jugoslavia. 1930-296.—
Barret, Charles. The Great Barrier Reef and Its Isles. 1930-365.

THE ALPINE JOURNAL
Finzi, N. S. The Scheidegg Wetterhorn by the N. W. Face.
1930-1.— Blanchet, E. R. Aletschhorn and Furggengrat. 1930-16.

—Amery, L. S. A rnonth in the Canadian Rockies. 1916-32.-

Lauper, H.—Bietschhorn. 1930-49.— Sleeman, C.-M. The Moun-
tains of Albania. 1930-55.

BULLETIN DU CLUB ALPIN BELGE
Berni, S. La photographie en haute montagne. 1930- 1.—Sue-
tens, M. Le tour des Trois Cols. 1930-6.—Fontaine, C. Une Pre-
mière a Briançon. 1930-18.— Rudder, M. De Dans les belles
montagnes du Rhaetikon et de la Silvretta. 1930-22.

ALPI GIULIE
Deffar, R.—Traversata invernale del Lavínale dell'Orso. 1930-

37.--- Pollítzer-Pollenghí, Andrea de. II blanco Arlberg e 1'az-
zurra Silvretta 1930-45.

REVUE DE GEOGRAPHIE ALPINE
Monterín, U. Les glacíers des Alpes Marítimes. 1930-329.
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BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Publicació mensual

Un vol, anyal de 384 pp. text, 96 pp. Iànlines i nombrosos gràfics,
i UIl SUPLEMENT de 192 pp.

Abonalnent: Socis del CENTRE, 15 pessetes anyals

SUMARI DEL BUTLLETÍ DE SETEMBRE DE 1930

Josep Franch.—A la bona memòria d'En Josep Franch i Mestre,
per JOAN DANÉS 1 VERNEDAS.— Aspecte monumental de Lon-
dres, per F. BLASI I VALLESPINOSA.— Costums populars de Bar-
celona, per JOAN AMADES.—Bibliografia (Eduart Toda y Güell.
Los Convents de Reus y sa destrucció en 1835. - Obra del Canço-

ner Popular de Catalunya. Materials. Vol. II i III.)

LAMINES

LIX. Josep Franch i Mestre. —LX. Londres: Parlament. —LXI,
Londres: Torre del rellotge del .'arlament. Església de Santa Mar-
garida.—LXII. Londres: Torre de Londres. Palau de justícia.-
-LXIII. Londres: Catedral de Sant Pau. Galería Nacional i Plaça

de Trafalgar, per F. BLASI

GRAFICS

Fira de pessebres,—Comprant torrons en una botiga. —Pira de
casetes de pessebre. - Parada de torrons d'Agramunt. --Entrada
de l'aviram per l'antic Portal Nou.—Fira de galls. —Les rifes dels
cafès,—Fira de galls.— Parada de rifador de galls. —Per Sant To-

màs agafarem el porc pel nas

Tallers Gràfics HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona
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