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Butlletí
del

CentIe Excursionista de Cataltinya

NOTES D'UNA EXCURSIÓ
PER L'URGELL, LA SAGARRA Y LA CONCA DE BARBARÀ

(Acabament)

endemà al matí, quan els raigs del sol naixent no colorejaven
encara aquella vall, sortiem per la mateixa carretera en direcció

a la sç: ra del Tallat. Eren les quatre del matí. Als tres quarts passàrem
rer Rocallaura, en l'iglesia del qual poble -s venera 1'imatge de la
Verge del Tallat. En el seu terme, tocant a la carretera, hi ha un modest
establiment d'aigües medecinals. Abans de dos quarts de sis erem al
cim de la carena del Tallat (800 metres aproximadament), les ruïnes
del qual oviravem a la nostra dreta. La seva esvelta galería, junt ab
altres restes, .se troben conservats y reconstruïts en el castell de Santa
Florentina, que -1 senyor D. Ramon de Muntaner té en el terme de
Canet de Mar. Aquí acaba actualment la carretera que sortint de
Bellpuig ha de continuar fins a trobar la de Tàrrega a Montblanc.

La vista panoràmica, principalment sobre la Conca de Barberà,
a la qual ens dirigiem, es força hermosa y atraient, ovirant-se viles,
pobles y llogarets escampats per la plana y per les serres que la formen.
Davallant a la carretera abans esmentada, a dos quarts de set arri-
bavem a Solivella, distant sols 8 kilòmetres de la vila de Montblanc,
aont ens dirigiem.

Solivella. Es una població d'un miler d'habitants, a l'extrem
septentrional de la Conca de Barbarà. Son principal carrer es la propria
carretera, al costat dret de la qual s'obren una mitja dotzena de carrers
més, ab cases y construccións que no tenen re de particular, entre les
quals sobressurten l'iglesia parroquial de Santa María y l'antic castell
pertanyent als barons de Solivella, de l'obra d'estil gòtic del qual sols
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queden les fermes parets mestres y unes quantes ruïnes. El seu aspec-
te exterior es de seriosa grandiositat, y a son redós hi ha l'antiga casa
senyorial, que podria ser facilment restaurada.

Sortint de Solivella abans de les set, y seguint en carruatge per la
carretera, al cap de mitja hora forem al caseriu o poble de la Guardia
dels Prats, dalt d'un petit toçal, davant l'embrancament de les carre-

SOLIVELLA : VISTA DE LA POBLACIÓ Y CASTELL

teres de Tàrrega y de Santa Coloma de Queralt. A la seva iglesia
parroquial hi ha un retaule gòtic, provinent del monestir de Santes
Creus, del qual lli ha un altre fragment a la propera ermita dels Prats,
que haviem deixat a mà dreta de la carretera. Conté ademés varies
imatges y les despulles de Sant Pere Ermengol, retirat a dita ermita
y mort a principis del segle xiv.

Montblanc. Seguint carretera enllà, a tres quarts de vuit d'aquell
matí arribaven a n'aquesta histórica vila enclavada dins la plana de
la Conca de Barbarà, a la ribera dreta del riu Francolí y al peu de les
estrebacions darreres de la serra oriental de Prades. El seu nombre
d'habitants s'acosta als 5,000, y la població està constituïda per una
cinquantena de carrers y varies places, entre les quals mereix citar-se
la del Mercadal, de grans proporcions y típica porxada, encara que un
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xic irregular. L'aspecte general de la vila, ab els murs y les torres em-
marletades que la rodejen, els esvelts portals que la franquejen, y la
gran mole de la seva iglesia parroquial que la domina, es de sever, gran-
diós y típic caient. Pera entrar-hi desde la carretera o passeig de l'es-
tació, se passa per sota •1 portal den Bové, obert en una airosa torra
quadrada coronada per tapiats marlets y en la qual se destaca un alt

VISTA GENERAL DE MONTBLANC

matacà de dues obertures. De les demés torres que defensaven la
població, n'hi ha encara més d'una dotzena en peu, essent les més ini-
portants la dels Cinc Cantons, la de Sant Jordi y la del Baluart. De
l'antic castell, situat dalt del petit toçal conegut avui ab el nom del
Pla, y desde • 1 qual se gaudeix de bella vista sobre tota la Conca y les
montanyes que la volten, quasi re 'n queda. Sols enrunats fragments
són penyora de la seva passada existencia, afiançada per mil records,
tradicions y datos històrics. Per dins els carrers se troben arreu ves-
tigis de les passades generacions que visqueren en aqueixa noble vila
de Montblanc. Les cases Gardeny, Aguiló, Garxet, Petrus, Monjó
y Farriol entre altres, y l'antiga mansió seriyorial dels Castellví, ofe-
reixen encara l'aspecte de les edificacions de l'Edat mitjana. Hi ha
ademés, com edificis antics notables, l'Abadía, l'Hospital y les parro-
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quies de Santa María y Sant Miquel, que sobressurten entre les altres
iglesies y edificis religiosos d'aquella població. La primera te un
frontispici y portada del renaixement, obra del segle xvrr, que va
substituir el d'estil gòtic que fou destruït durant la guerra dels Sega-
dors. Es també de recomanar la portalada de la sagristía. En son con-

junt hi predomina
aquell estil, malgrat
les successives reno-
vacions de que ha
sigut objecte. Apar
dels segles xiv y xv,
y •s distingeix per
un escaient absis.
L'interior es d'una
sola y atrevida nau,
y a la seva capella
de Sant Joan pot
veure-s'hi un bonic
y esculpturat retau-
le gòtic del xv, divi-
dit en nou compar-
timents. En sa part
exterior, y tocant a
la mateixa, hi ha
la gòtica creu ter-
menal, ab esvelta
columna y cisellats
detalls. L'altra par-
roquia, la de Sant
Miquel, es un her-
mós exemvlar de

l'art romànic, ab frontis bizantí y quadrat campanar a un de sos
costats. L'interior ha sigut renovat ab tendencies barroques. S'hi con-
serva un Sant Crist de talla, del segle xiv probablement; unes taules
del xv, y l'altar major nou, d'estil ogival.

A l'Hospital hi ha un claustre del xvi, de transició del gòtic al
renaixement. A la seva iglesia • s conserva una bonica imatge de Santa
Madalena, una altra del Sant Crist, y el retaule de l'altar major. En
els voltants de la població hi ha • ls convents de Sant Francesc, ab sa
ben conservada iglesia gòtica; el de la Mercè, que quasi re guarda de sa
primitiva edificació; y el de Santa Clara, tocant el santuari, ont se
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venera la Mare-de-Déu de la Serra, patrona de la Concá, bonica imatge
gòtica de tamany natural.

Tal es lo més notable que guarda de l'antigor l'històrica vila de
Montblanc.

Seguint per la carretera, trobàrem, a cosaEspluga de Francolí
de ;5 kilòmetres y no
llum- de la mateixa,
l'estació de l'Esplu-
ga, desde la qual ens
dirigírem a dita vi-
la, sentada a l'altra
banda del Francolí,
ab algunes de les se-
ves cases escalona-
des en el rampent de
la ribera, mentres la
major part s'escam-
pen per l'esplanada
que s'extén fins al
peu de la veïna mon

-tanya. Sobre •1 riu
hi ha un pont de tres
arcades, sota • 1 qual
se forma un bonic
saltant. A l'extrem
oposat hi ha un pas-
seig o placeta, ab la
seva font de més de
vint raigs, que con-
verteixen el Riussec
de Milans en el més
important Francolí.
L'aspecte de la població,
encara velles construccions,
sia vella, l'antiga casa dels

MONTBLANC : PATI DEL HOSPITAL

d'uns 3,5ooáhabitants, es típic, servant
entre les quals se destaquen la seva. igle-
Templers, avui hospital, y la de l'Ajun-

tament.
La primera es. molt notable, bizantina, bell exemplar del segle

XIII. La seva portalada es molt esvelta, y sobre d'ella • s remunta la
quadrada torra campanar tallant airosament l'espai. L'absis es senzill
y. ab tres finestrals ogivals, y els seus murs y contraforts li donen bonic
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aspecte. L'interior era d'una sola nau ab volta, sostinguda per tres
arcs en forma d'ogiva.

La nova iglesia parroquial re té de notable. La seva construcció

MONTBLANC : PLAÇA MAJOR

es del prop-passat segle. De l'antic casal dels Templers són de veure,
e:lcara, els gotics finestrals.

Aquí a l'Espluga donàrem per acabada la nostra excursió, diri-
gint-nos xano-xano cap al grandiós monestir de Poblet, distant uns
tres quarts pel camí veïñal carreter que hi condueix, boj tenint a la
nostra dreta la plana de Milans y ovirant de pas l'artística creu terme

-nal de tots coneguda. Era encara aviat que, seguint el rialler passeig
Reial, ens trobàrem a la plaça de Poblet, enfront d'aquelles vene-
randes construccions a redós de ' les quals s'havia de celebrar, y va
celebrar-se, el primer Aplec Excursionista Català. Allí -ns trobàrem
ja ab alguns dels nostres companys capdavanters, y, .al cap de poca
estona, per tots endrets, ab amics, companys y coneguts, que durant
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aquell matí interromperen animosament la preuada solitut d'aquella
encontrada.

Y; acabada l'excursió, acabada la -seva ressenya, ja que aquest
modest treball no té, com ja hem dit al principi, altre objecte ni fina-
litat que deixar sentades unes quantes notes de la nostra visita an
alguns bells monuments històrics de l'Urgell, la Sagarra y la Conca de
Barbarà, que puguin servir de datos o indicacions pera treballs de
més volada, reservats a ploma més ben trempada o a persona més
coneixedora d'aquelles comarques rublertes de velles iglesies, antics
castells y senzilles creus termenals ben dignes de ser conegudes y
estudiades.

E. VIDAL Y RIBA
Clisés de Juli Soler

FOLK~LORE DE TOSSA
(Acabament)

Altres cançons, de les més conegudes per tot arreu, també •s
troben a Tossa : La mort de la nauvia, per exemple. Diu així :

Legiero

El di	 -	 lluns	 al de - ma	 -	 ti n'es prin	 -	 ci -	 pi	 de	 set	 -

ma - na, po - so	 la se-]la al ca - vall y	 la	 bri - da	 ben	 lli	 -

ga • da.	 Re-que-tet-xech que-tet - xecli, re-que-tet - xech xech	 xay - ua.

- La Porqueirola es igual, en la lletra, a tantes com ja se n'han
publicat. El començament, que varía, se veu ben bé que s'ha arre-
glat pera aludir an alguna parella de la població :

Comença així:

. 4llegro Moderalo

f
Don Frau -cis -- co, per qué no •s ca sa ?	 Ay 1 vi . va I'á-
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mor! Y, ab a	 quime ca - sa • ré? Ay! o - bé!	 y ab a	 qui me ca Sa-

ré? vi - va la	 ro - sa	 del ro	 ser.

El fill del rei, té aquesta tonada :

Moderato

	Si u'e	 reu tres don-ze-lle-tes més	 ay! to -tes d'un rei que més

V	 ^l

ay! to -tes d'un	 rei	 1a	 u	 na ren - ta bu ga da Inés

ay! I'al - tra l'es - téu que Inés 	 ay! Val- ira l'es	 - téu.

Una tonada tota bufona que vaig recollir-hi, no més duu una
estrofa. No crec que -m sigui gaire dificil trobar lo que falta. Sembla
que •s tracta d'una variant d'aquella que anomenen La filoma de
/erdiu, y també La Carta. Es aquesta :

A11' r'eIIo

	Si tin gués	 u-caes-co-pe • te - ta	 la ri rom	 fa que la gue- ri -

- ta	 n'i - ri - a al bosc	 a	 cas - si	 la gue - ri - don don

dá n'i - ri	 a al bosc	 a cas -	 sá la . .gue --ri - don don	 dá.
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En la cançó d'El Re^ropi la lletra es ben moderna, de les que,
Inés que populars, podriem dir-ne vulgars. La música ha de ser més
antiga. Es així :

-dllegro

"	 Tu me'n tor - neo les	 jo - yes	 tu nte•n di - ras per	 qué

M'han iit qu'e -	 rata re - pro - pri que ab tu nin - gú ]ti pot	 té.

Tra la ra	 ra la	 la la	 la ]a	 la	 la	 tra	 la	 ra	 ra	 la

la	 la	 la	 la	 la.

Molt més important y antiga es la de L'Espineta del bosc. Diu:

Moderato cadenïioso

Un	 cop u'e - ra un pa-gés que • n	 te - ni - a u-ua	 fi - ]la no

l'ha vol -gu-da	 dar a un	 jo ve de la	 vi - la. Si	 la -n tinc per la

nià la	 que • 1 meu cor	 es - ti - ma	 si	 la • n tiuc per	 la	 mis la

que al meo cor es	 -	 tà.

En un volum de nadales del segle xvi, publicat fa poc tamps,
n'hi ha una que porta aquesta indicació: «Al sò de 1'espineta del boy.»
¿Se referiria an aquesta tonada?... Bé podria ser.

28
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De follies, a Tossa, ne tenen diféreüts tonades. Jo vaig recollir-ne
una y algunes estrofes humorístiques. Són aquestes

Allegretto legiero

A ca - sa u'bi Ira u-ua	 ve - lla	 que s'es	 ti yo - ra cel

foc -té ses	 ungles ro-ve	 -	 ya-des	 de gra	 -	 sà ses	 -$ sa - ba-

tots.	 A la	 lé tinc	 tinc que nt'ban ro - bat el	 cor que tinc . Y en • ca-ra•1

tinc; y en-ca-ra • 1	 gor-do y el gor-da	 -	 té fins el	 di-a que-m roo-ri - re.

Barrabist y barrabast,
abrigat ab un llençol
es pensaven que era un home
y era una fulla de col.

A la lè tinc tinc... etc.

Un altre encara : aquella amorosa que diu :

Allegrello

La mis	 tira - re tuba ca - sa - da la mia	 ma - re	 misa ca -

sa -da ab uu	 pas-tor me • tt lta	 da - da la flor	 del jar - di, la flor

1=Í=7—̂ 7 J —^--
del jar - di tn'a - gra - da	 la flor	 del	 jar. -
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«Ab un pastor me n'ha dada
que me •n fa guardar les cabres;
som perduda la més maga,
y un cabrer me l'ha trobada.
— Tu, cabrer, torne-m la cabra!
— Què •m daràs per la troballa?
— Un petó y una abraçada.»

Totes aquestes cançons, treient-ne la prosa a Napoleó, se canten
tot ballant les sardanes de carrer. Avui ja no •s ballen, com abans,
cada :sta al vespre. Emperò encara, la nit de Sant Joan, tothom
hi es, c. ballar-les, al voltant del foc.

pesar de totes les festes majors, jo crec que la millor festa
es la aquella nit. Una pila de dies abans ja se •n fan els preparatius.
S'ha :- anar al bosc a buscar la llenya pera •ls focs, arbres sencers y
tot. S'han de fer força escombres de bruc y deixar-les assecar bé pera
fer falta.

Quan se -n ve la nit de la festa, ¡quina gatzara, pels carrers,
a l'apilar tota la llenya y al calar-hi foc! y ¡quin victorejar la flama,
que pren depressa y s'alça en-l'aire, ben en-l'aire, fins a encendre •1
cap-d'amunt de l'arbre que sosté la foguera.

Y, ¡quin cop d'encendre-hi el bruc, y, cridant : «—Faita! —Fai-
ta!», escometre •1s xicots a les noies y elles an ells, fugint de la foguera
al pe-seguir, y tornant-ne a la vora pera demanar treva a l'anar a
ser alcançats!

Rendits de la baralla, perseguits y perseguidors s'agropen al
voltant del foc, y, donant-se les mans, comencen una cançò rodant
pausadament, però, essent a la primera tornada, la rodona comença
a giravoltar depressa, depressa, fins a fer un remolí que aviva la foguera
aixecant-ne les darreres flamarades, envolcallades ab la fumerola
de la llenya, olorosa com d'encèns; y canta a chor la jovenalla, y fins
els vells que s'hi afegeixen, cada cop més fort y depressa :

«Si la •n tinc per la mà
la que • 1 aneu cor estima;
si la •n tinc per la mà
la que al meu cor està.»
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O aquell diminut diàleg :

«A la lè tinc tinc
que m'han robat el cor que tinc.
Jo encara •1 tinc,
jo encara • 1 gordo y el gordaré
fins al dia que •m moriré.»

HE DIT.

JULITA FARNÉS ' PAGÈS

EL PRIMER CONGRI S EXCURSIONISTA CATALÀ

TAL com s'havia anunciat y tal com s'havia previst, acaba de cele-
brar-se a l'històrica ciutat de Lleida, y ab tot l'èxit y fruits que

era d'esperar, el Primer Congrés Excursionista Català, la celebració
del qual havia sigut acordada en l'Aplec de Poblet celebrat l'any
passat a redós d'aquelles venerables ruines y a l'objecte d'estrènyer
cada dia més els llaços de germanor que han d'unir a tots els excur-
sionistes catalans.

Aquest primer Congrés Excursionista ha sigut un veritable èxit,
tant per la gent en el mateix congregada com per l'entusiasme y
l'altesa de mires que va regnar-hi; tant per la trascendencia dels
temes posats a discussió com per l'importancia dels acords presos y
dels treballs llegits, reveladors del veritable caràcter de l'excursionis-
me català ab altes finalitats educatives y pràctiques realitzacions.
Y per sobre de tot va surar-hi aquell esperit de germanor que ha de
presidir y regnar en totes les manifestacions verament catalanesques
del nostre poble. Y ara anem a ressenyar les tasques d'aquest Congrés.

Poc després de l'hora assenyalada, van començar, el dia 24 del
darrer mes de Juny, les sessions del Primer Congrés Excursionista
Català, celebrades a la gran sala del Palau de la Diputació Provincial
de Lleida, el president de la qual, D. Gil Doria, que tenia a sa dreta •1
president del nostre CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, D. César
August Torras, y a sa esquerra • 1 Sr. Sol, alcalde de ciutat, dita va
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obrir la sessió ab sentides paraules de salutació y oferiment als con-
gressistes y fent vots pera que •1s fos agradosa l'estada en aquelles
encontrades y ben profitoses les tasques d'aquell Congrés. Seguida-
ment va cedir la presidencia al Sr. Torras, qui va llegir un discurs
inaugural ressenyant les tasques de la Comissió Organitzadora del
Congrés y la seva finalitat, dedicant un record als fundadors de la
primera associació excursionista de Lleida, fent vots pera la germa-
nór intensa de tots els excursionistes catalans, y dedicant breus pa-
raules a fer ressaltar l'importancia de cada un dels temes objecte
de discussió del Congrés y la trascendencia de l'obra colectiva que pot
portar a cap l'excursionisme català.

Acabat el parlament del Sr. Torras, aquest anuncià que havia
de procedir-se a l'elecció de la mesa definitiva, la qual, a proposta de
l'eximi poeta lleidatà D. Magí Morera y Galicia, fou nomenada per
aclamació, quedant constituida pels senyors següents : D. César
A. Torras, de Barcelona, president; D. Enric Arderiu, de Lleida, y
D. Oleguer Miró, de Manresa, viç-presidents; D. Cassimir Lagarriga,
de Sabadell; D. Eduard Giralt, de Tarrassa; D. Joan Ferrater, de
Reus, y D. Joan Soler y Granell, de Tarragona, vocals; D. Fidenci
Kirchner, de Barcelona, y D. Manel Herrera y Ges, de Lleida, secre-
taris. Després de llegides pel senyor secretari, D. Fidenci Iiirchner,
les adhesions rebudes, va passar-se a donar compte de les comuni-
cacions enviades, essent llegides íntegrament o per extracte les se-
güents:

Un criteri sobre la construcció de refugis de montanya a Catalunya,
per D. Juli Soler y Santaló.

Conservació y ordenació d'arxius, per Mn. Antoni Vila.
Nota sobre la formació del Mapa de Catalunya, per D. Pere Do-

mènech y Roura.
La fotografia en l'excursionisme, per D. Manel Herrera y Ges.
El fonograf en l'excursionisme, per D. Magí Morera y Galicia.
Necessitat del millorament de comunicacions y hostatges, per don

Alfons Benavent.
El excursionismo y la mujer, per la Srta. D. Francisca Gómez.
L'excursionisme com a medi de desenrotllo fisic y intelectual dels

infants, per D. Josep Massot y Palmers.
Necessitat de la conservació y 75rotecció de la fauna pirenenca, per

D. Alfons Oliveda.
Conveniencia d'anotar els jòcs, costums y cançonetes infantils, y.de

Procurar un sistema pedagogic popular, per D. a Maria Baldó de Serra.
Els sports de montanya, per D. Guillem de Barnola.
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El folk-loro com objecte d'excursionisme actual, per D. Ramon
Miquel y Planas.

Utilitat d'un recull d'adagis en els quals se concreti una educació
perfecta, per D. Josep Esteve.

L'excursionisme y l'escola, per D. Frederic Godàs.
El f olk-lore y l'excursionisme, per D. Rossend Serra y Pagès.
Llegides que foren les anteriors comunicacions, y essent j, la

una de la tarda, va aixecar-se la sessió pera reprendre-la en el mateix
lloc a les tres tocades. Aquesta nova sessió fou presidida per D. E:iric
Arderiu.

Després de llegir-se alguna nova adhesió que s'havia rebut, va
passar-se a donar compte dels diferents treballs rebuts sobre •1 tema
Establiment de Bases pera la delimitació de les comarques catalasaes,
llegint-se pels autors dels mateixos D. Josep Esteve, D. Josep Massot
y Palmers, D. Joan Ferrater, Mn. Josep Guitart, D. Eduard Vidal y
Riba y D. Rossend Serra y Pagès, les llurs respectives conclusions.
Després d'alguna discussió, s'acorda, a proposta del Sr. Torras, que .s
reuneixin els autors dels diferents treballs pera procurar un acord
entre elis.

Respecte al tema Establiment de Bases Pera l'estudi de la topono-
màstica catalana, se llegeix un erudit treball de D. Antoni Griera, y
després d'alguna discussió s'acorden en part les seves conclusions
ab un aditament, quedant encarregat el Sr. Vidal y Riba de concretar
dites Bases pera donar-ne compte seguidament.

Referent al tema Bases Pera la formació del Cataleg general y
metodic dels objectes monumentals y arqueologics y belleses naturals de
Catalunya, després de llegir-se un notable treball de D. Geroni Marto-
rell, s'acorda que • s reuneixi una secció especial pera discutir y aprovar
les Bases presentades.

Per últim, referent al tema Estudi de les Bases Pera establir una
federació de les entitats excursionistes catalanes, se dóna a conèixer
un treball que es llegit pel seu autor, D. Joan Ferrater, qui defensa
les conclusions o Bases en ell concretades. Al passar a ser discutides
les mateixes, el Sr. Morera y Galicia fa avinent el seu criteri, contrari
a la creació de tot nou organisme, per creure-1 innecessari; y el senyor
Vidal y Riba apoia dit criteri, oposant-se obertament a tota federació
orgànica. Després de breu discussió, en la qual intervenen principal-
ment els Srs. Esteve, Massot, Serra y Pagès, Torras, Pereña y la
presidencia, se pren per unanimitat el següent acord : El Congrés
acorda mantenir la federació espontania y espiritual nascuda a l'a-
plec de Poblet y mantinguda en aquest Congrés, y que la Junta del
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mateix sigui • 1 seu director fins a la celebració d'un nou Congrés.»
S'acordà igualment convidar els catalans de totes les comarques ont
no existeixen Centres Excursionistes, a que procurin constituir-ne
pera contribuir als alts fins als mateixos assenyalats.

Seguidament passen a reunir-se les diferentes seccions, y al cap
de poca estona torna a reunir-se • 1 Congrés en ple pera donar compte y
aprovar els acords per aquelles presos. Represa la sessió, el Sr. Vidal
y Riba exposa que, després de llarga discussió, els Srs. Esteve, Mn. Gui-
tart, Serra y Pagès y ell havien arribat a un acord; y que, davant la
impD3sibilitat de concordar de moment els llurs respectius treballs,
proposaven l'aprovació de la següent basa, en la qual no estaven con-
forre s els Srs. Massot y Ferrater : «El Congrés acorda deixar pera un
prò __.0 Congrés el definitiu establiment de Bases pera la delimitació
de l,s comarques catalanes, al qual fi acorda • 1 nomenament d'una
Junt Comissió General, y de Juntes comarcals, pera fer la presen-
taci5de dites Bases. Els treballs y acords de les diferents Juntes comar-
cals designades per cada Centre Excursionista allí ont n'hi agi, y per
la Central ont no n'hi hagi, presentaran els treballs an aquesta, que
serà designada per la taula d'aquest Congrés y que serà l'encarregada
de redactar el definitiu projecte.» El Sr. Massot, en nom propri y del
Sr. Ferrater demana que, a fi de no perdre temps, puguin ja en ei
vinent Congrés presentar-se treballs sobre delimitació de comarques.
S'hi oposa • 1 Sr. Vidal; y després de breu discussió, en la qual intervenen
diferents congressistes, s'aprova dit acord, ab el vot en contra dels
Srs. Ferrater y Massot.

Tot seguit s'acorda que, per part de tots els Centres Excursionis-
tes, se crein seccions especials de toponimia pera dedicar-se a l'estudi
y possible rectificació dels noms toponímics catalans, y que la mesa
del Congrés designi una Comissió encarregada de rebre y coordinar
els treballs que les diferents seccions o persones li enviin y dels quals
donarà compte a la secció especial dels successius congressos.

El Sr. Puig y Cadafalch s'aixeca a defensar les conclusions del
tema referent a l'Inventari o Catàleg dels objectes monumentals y
arqueològics, y belleses naturals de Catalunya; y diu que, atesa la
molta feina a fer en aquest sentit, creu preferible limitar-se a l'inventa-
ri dels objectes monumentals y arqueològics, sens perjudici que • s pro-
curi atendre a la defensa y conservació de les belleses naturals de la
nostra terra. En conseqüencia proposa • ls següents acords : »Un dels
fins principals de l'excursionisme ha de ser contribuir a la formació
de l'inventari gràfic de Catalunya. Els medis apropriats pera conse-
guir-ho seran : publicació d'una fulla d'instrucció arqueologica y
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divulgar el coneixement de les obres d'art catalanes; formació, per
part dels Centres Excursionistes, d'un inventari per cèdules de tots
els datos que constin en les llurs coleccions y publicacions; solicitar,
per medi de qüestionaris, datos dels objectes artístics existents arreu
de Catalunya; organització d'excursions, visites, concursos y exposi-
cions, ab especial propòsit d'obtenir reproduccions gràfiques; publi-
cació de fulles monogràfiques, guies, àlbums, targetes postals, etc.
La taula del Congrés nomenarà una Comissió que • s cuidi d'assenya-
lar mètodes y procediments pera conseguir l'execució de les anteriors
conclusions.»

D. Leonci Soler y March fa una excitació en pro d'una acció
constant pera evitar la destrucció o emigració de les nostres joies
artístiques; y els Srs. Torras y Serra y Pagès, fan avinent la necessitat
que lo mateix se faci respecte a les nostres belleses naturals. Mn. Anton
Vila dedica un fervorós record al bisbe Dr. Morgades, que tant féu
per la conservació del tresor artístic català, y D. Alfons Par y Tus-
quets llegeix en extracte un treball en defensa de les belleses forestals.
S'accepten les conclusions proposades pel Sr. Puig y Cadafalch, y la
conclusió del Sr. Par proposant demanar al Govern l'exacte compli-
ment de la llei Besada, del 1go8, sobre defensa y repoblació forestal.

A proposta del congressista D. Emili Llatas s'acorda demanar al
Govern la declaració de monument nacional a favor de la Catedral
vella de Lleida. Igualment, y per unanimitat, són presos els següents
acords, involucrats en conclusions de diferents comunicacions presen-
tades al Congrés : fer un recull d'adagis catalans, demanar a Ajunta-
ments y parroquies la catalogació y organització d'arxius; construc-
ció de camins a l'alta montanya, y demanar la creació d'estacions
meteorològiques; proposició, aquesta darrera, inclosa en una comu-
nicació de D. Alfons Benavent Sobre estacions meteorològiques y accep-
tada en part després de les observacions dels Srs. Torras y de D. Juli
Soler. .

Després de presos els anteriors acords, el Sr. Arderiu va aixecar
la sessió pera continuar-la seguidament a la sala de sessions de l'Ajun-
tament o antiga Paería, ont havia de tenir lloc la sessió de clausura.

Aquesta fou presidida per D. César A. Torras, qui va manifestar
que, pera donar per acabades les tasques d'aquest congrés, sols man-
cava l'acord sobre designació de lloc pera reunir el vinent; y, havent
proposat el Sr. Pereña que fos a Manresa, s'acorda de conformitat.
El Sr. Miró, president del «Centre Excursionista de la Comarca de
Bages», dóna mercès per haver-se escollit dita ciutat de Manresa, y
promet fer tot lo possible pera son millor èxit. Després d'acordar -se
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enviar un telegrama a l'alcalde de Manresa fent-li assaber dita desig-
nació, y de regraciar el senyor president a la Diputació y a l'Ajunta-
ment de Lleida per les llurs atencions y deferencies pel Congrés, y
als excursionistes lleidatans per la bona organització donada al mateix,
pren la paraula el viç-president D. Enric Arderiu, y ab sentides parau-
les clou les tasques del Congrés, resumint la feina feta, historiejant
l'obra de l'excursionisme, fent vots pera l'èxit dels vinents congressos,
y regraciant a tots els que havien contribuït a la celebració del
Primer Congrés Excursionista Català.

Respecte als demés actes celebrats ab motiu del Congrés, hem
de manifestar que aquell mateix vespre va obsequiar-se als congres-
sistes ab una representació teatral als Camps Eliseus, que va veure-s
força concorreguda.

L'endemà va dedicar-se a la visita de la ciutat y de sos vells
monuments. El matí fou destinat a la Catedral vella o Castell, la
minuciosa visita de la qual va fer-se ab tota cura y deteniment mercès
a les facilitats donades per l'Excm. Sr. General governador de la
plaça, que va rebre personalment als congressistes, ajuntant -se a
la visita en companyía de varis quefes y oficials, fent d'amable y
entès cicerone • 1 j ove, entusiasta y inteligent capità Sr. Martínez Valles-
pí, fill d'aquella ciutat y enamorat de sa joia més preuada.

Després de fer l'ascensió al cim de l'alta torra campanar pera
ovirar 1'hermós panorama que desde ell se frueix sobre tota la plana
d'Urgell y montanyes que l'envolten, va davallar-se novament a la
ciutat, visitant el casal de l'Ajuntament o antiga Paería, ont foren
rebuts pel senyor alcalde y regidors de totes les fraccions polítiques
que componen aquell Ajuntament, y obsequiats ab un lunch d'honor
esmeradament servit, canviant-se ab aital motiu frases d'atenció y
de gracies entre l'alcalde, Sr. Sol, y el Sr. Torras en nom dels congres-
sistes.

A la tarda va visitar-se • 1 Castell de Gardeny, antic convent de
Templers; les iglesies de Sant Joan y Sant Llorenç, l'Hospital, y els
Museus Diocesà y Provincial, entre altres edificis antics y moderns.

Cap al tard se reuniren els congressistes als jardins dels Camps
Eliseus, ont foren obsequiats pels excursionistes lleidatans ab un
refresc; y al vespre varen reunir-se novament en sopar de germanor
y despedida, que va celebrar-se a l'espaiós restaurant de l'estació.
En el mateix varen reunir-se una cinquantena de congressistes (car

29
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molts d'ells havien ja marxat a llurs respectives residencies), y durant
més de dues hores la més franca y expansiva germanor va regnar
entre -ls comensals, sentint-se sols amigables y entusiastes converses
referents a excursions, plans y bons desitjos. Després de dedicar-se
uns bans a les senyoretes presents, y als diferents Centres Excursio-
nistes, el mestre Morera y Galicia, com li diuen a Lleida, dirigí sentides
paraules de comiat y d'a reveure a tots els congressistes en nom dels
lleidatans, a les quals respongué •1 Sr. Torras oferint a tots eis ex-
cursionistes la casa pairal del nostre CENTRE EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA.

=k	 *

Y així va acabar aquest Congrés, aquest aplec germanívol, que
durant un parell de dies va unir catalans de diferents encontrades.
Aquell mateix vespre, o, millor, aquella mateixa matinada, quasi tots
els congressistes forasters retornaren a llurs respectives llars, els uns
directament, els altres realitzant alguna de les excursions projec-
tades.

D'aquestes se portaren a cap les de Balaguer, Bellpuig y Fayó,
que fou la més concorreguda y més interessant. Aquesta la realitzaren
els socis del nostre CENTRE Srtes. Pilar y Josefina Savalis y Srs. Bas,
Kirchner, Llatas, Madrenys, Miret, Puig y Cadafalch, Puig y Says, Soler
y Santaló, Vidal y Riba, y Vidal y Parés, acompanyats de la Srta. Fran-
cisca Gómez, del seu senyor pare, D. Enric Gómez, y de D. Alfred
Pereña, del <(Centre Excursionista de Lleida», que s'embarcaren a
quarts de sis del matí pera seguir Segre avall cap a Torres de Segre,
Monestir y Granja d'Escarp (aigua-barreig del Cinca y l'Ebre) y
Mequinença, ont desembarcaren, visitant aquella típica població;
pera continuar després fins a Fayó, ont dinaren y agafaren un tren
de càrrega fins a Mora pera esperar l'exprés, que •ls retornà a Barce-
lona després de tant agradosa excursió.
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CRÒNICA DEL CENTRE
JUNY DE 1911

SOCIS ENTRATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE D'ENGUANY

Frederic Utzet. — Cristòfol Bas y Llopart. — Carles Papirer y Portabella.
—Josep M. J. Cervera. — Enriqueta Miquel.—Pau Olivella y Vidal. —Fran-
cisco Soler y Vilumara. — María Esperança Torras y Buxeda. — María de la

Mercè 'J'orras y Buxeda. — María Antonia Escrivà. — Joan Pujolar. — Mont

-serrat Par. — Albert Aluart. — Lluís Reig. —Ramon Barnet. — Josep Morera
Saqué. — Santiago Gambús Misponlet.

JUNTES GENERALS Y DE SECCIONS

En virtut de les eleccions fetes per la Junta General de socis celebrada
el día 21 del mes de Juny, quedà constituïda en aquesta forma la Junta Directiva:

President : D. César August Torras y Ferren. Viç-President : D. Eduard
Vidal y Riba. Tresorer: D. Juli Vintró y Cardellach. Secretari primer: D. Fidenci
Kirchner y Catalan. Secretari segon : D. Lluís Coll y Serra. Vocals : D. Josep
Amat y Durán, D. Guillem de Barnola y Escriva de Romaní, D. Joaquim Miret
y Sans, D. Emili Llatas, D. Marian Ros y Soler, y D. Emili Juncadella.

En virtut de les eleccions particularment efectuades, han quedat consti-

tuïdes en la forma que s'indica a continuació les següents seccions :

SECCIÓ D'ARQUITECTURA. — President : D. Geroni Martorell y Terrats.
ViÇ-President : D. Josep Domenech Mansana. Tresorer: D. Emili Porta. Arxiver.
D. Enric Matas Ramis. Secretari : D. Josep M. Miró Guibernau. Vocals : D. Fer-

ran Tarragó Nogué, D. Benvingut Rius y D. Josep Danès Torras.

SECCIÓ DE SPORTS DE MONTANYA. — President : D. Manuel Miret y May-
sur. Viç-President : D. Romul Bosch y Catarineu. Tresorer : D. Martí Botey y
Puig. Secretari : D. Josep Tatxé y Piñol. Vocals : D. Enric Ribera y Llorens,
D. Antoni Barrie y Gutiérrez, y D. Santos Mata.

SECCIÓ DE FOTOGRAFÍA. — President : D. Francisco Xavier Parés y Bartra.
Arxiver : D. Gabriel Roig y Font. Secretari : D. Gaspar Sala y Rosés. Vocals
D. Bonaventura Solà y Andreu, y D. Alfred Bosch y Batlle.

SECCIÓ DE GEOGRAFÍA FÍSICA Y GEOLOGÍA : President : D. Joan Rosals:

ViÇ-j^resident : D. Josep Salvany. — Secretari : D. Melcior Marcet. — Vocals
D. Camil Valls y D. Joan Danès.
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La Junta de la Secció de Folk-lore queda formada de la mateixa manera
que ja estava constituïda.

EXCURSIONS

A més de les excursions realitzades ab motiu del Congrés Excursionista de
Lleida, y de les quals ja parlem en altre lloc d'aquest mateix número, s'han
portat a cap, durant aquest mes de Juny, gran nombre d'excursions, entre les
quals hem de citar les següents, de que se •ns ha donat compte :

EXCURSIÓ A MANRESA, BALSARENY, SANT CUGAT DEL REGÓ, SURIA Y

COANER. — Va realitzar-se aquesta excursió • 1s dies 20 y 21 del darrer mes de
Maig, ab assistencia dels socis Srtes. Montserrat y Mercè Amat, Pilar y Josefina
Savalls, Mercè y Rosa Torras y Buxeda, y Srs. Amat, Botey (Lluís y Martí),
Caritg, Goig, Kirchner, Llatas, Miret, Parés, Roig (Joan y Gabriel), Torras
(César August) y Xicoy, entre algun altre que no recordem.

El primer dia -s quedaren a dormir a Manresa, y a l'endemà sortiren en tren
a visitar ¡a població de Balsareny. Desde allí seguiren en carruatge cap a Sant
Cugat del Recó, visitant la seva típica y notable iglesia, anant a dinar a Suria.
Després de dinar se dirigiren a visitar la romànica y interessant iglesia de Santa
María de Coaner, pera retornar després vers Suria y Manresa, desde ont tornaren
a la nostra capital ab el darrer tren de la tarda.

ExcuRSIoNs AL MONTSENY. — Ab el primer tren del dia 3 de Juny sortiren
vers la vila de Breda • ls nostres consocis D. Salvador Bordas, D. Martí y D. Lluís
Botey, D. Enric Goig, D. Casimir Lagarriga (del «Centre Excursionista del
Vallès), D. Facunde Morral y senyora, D. Albert Santamaría y D. Josep Tarra-
gó; trobant-se en aquella pintoresca vila ab els senyors D. Francisco Blanch y
fill y D. Daniel Girona, que hi eren ja del dia abans.

A prop de dos quarts de dèu sortiren de Breda, y per l'ombrejat camí de
can Pega y càn Fogueras, pels sorrals de can Perarbau, y vorejant aquell hermós
rieral, se dirigiren vers la vall y ermitatge de Santa Fe, ont arribaren abans de
les dues de la tarda. En havent dinat, y en mig d'un temps boirós y tot plovis-
quejant, seguiren, per entre aquella hermosa fageda, cap al pla de l'Espinal y
font del Briansó (I,5oo ms. altitut aproximadament), ont els nostres companys
acamparen pera disposar-se a passar la nit. En un moment quedaren muntades
les tres tendes que portaven; y, després de sopar y encendre bona foguera, tots
anaren a descansar.
. Al sent-demà, a quarts de vuit, continuaren la ruta vers el cim de les Agudes,
a gaudir del seu extèns y encisador panorama; seguint després la serralada vers
el turó de l'Home, desde ont davallaren al poble de Montseny, ont dinaren,
continuant després, per les vores del Tordera, cap al molí de ca l'Illa y pobles de
Sant Esteve y Santa María de. Palautordera, per agafar el darrer tren, que '1s
retornà a Barcelona.
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Ab el segon tren del mateix dia, 3 de Juny, altre colla d'excursionistes,
formada de les Srtes. Mercè y Marguerida Roig y Mercè Ros, y dels senyors D. Jo-
sep Amat, D. Josep Gallany, D. Macià Ros y senyora, D. Josep Tatxé y D. Eduard
Vidal, va sortir cap a l'estació y poble de Gualba, ont foren molt ben rebuts y
atesos pel senyor alcalde, D. Joan Ragué, soci delegat del nostre CENTRE.

En havent esmorzat seguiren cap al torrent y casa de l'Illa; y remuntant
el riberal de Gualba, l'hermós saltant del qual constantment va ovirant-se, se
dirigiren a la pintoresca vall de Santa Fe, arribant-hi a poc de marxar la colla
abans nomenada, que vegeren enfilar-se per entre les fagedes que encerclen
aquella vall, un dels llocs més deliciosos de la nostra Catalunya. Després de
visitar aquells contorns se retiraren a l'ermitatge de Santa Fe, ont, lo mateix
que a la veïna llostalería de càn Trompu, s'hi estan fent grans obres en benefici
y comoditat de tots els que visitin aquell lloc. Durant aquells dies eren moltes
les persones que habitaven en dites cases. Abans d'anar a dormir, els nostres
companys pogueren fer-se senyals ab la colla acampada a la font del Briançó.

L'endemà, dia 4, pel propri pla de l'Espinal y font del Briançó, pujaren fins
al turó de les Agudes, per anar revoltant la serralada fins al poble de Montseny,
seguint sempre • 1 vessant del Tordera. Després de dinar continuaren fins a
Palautordera, ont, junt ab l'altra colla, retornaren a la nostra capital.

A LES GUILLERfES. — Durant les mateixes festes de Pasqua, els nostres
consocis D. Geroni Castelló y D. Pere Fius Matas efectuaren una interessant
excursió per aqueixa hermosa encontrada. De la nostra ciutat se dirigiren vers
Hostalric, Arbucies y Sant Hilari, ont passaren la nit del dia 2 d'aquest mes de
Juny. A l'endemà, y passant per coll de Carós, serrat de les Tres Creus, font
Samallera, y Vallclara, se dirigiren cap a Sant Andreu de Balcells, Vilanova y
Sant Romà de Sau, a l'antic molí del qual s'hostetjaren y trobaren bona taula
y confortables habitacions, mercès a les obres allí realitzades. Al següent dia
escalaren les cingleres de Tavertet y visitaren aquest pintoresc poble, dirigint-se
després, per la casa de l'Avenc y poble de Rupit, als santuaris del Far y de la
Salut, ont donaren per acabada aquella jornada. L'endemà al matí baixaren
cap a Sant Feliu de Pallarols, pera retornar a Barcelona 'l Sr. Rius y continuar
vers Olot el Sr. Castelló.

AL ENGORJAT DE SANT ANIOL Y CIMS DE BASSAGODA Y DE FINESTRES. -
Fou realitzada aquesta interessant excursió pels nostres consocia D. Joan y
D. Gabriel Roig, y D. Xavier Parés y Bartra, durant els dies 15, i6, 17, 18,
y 19 del acabat mes de Juny. A l'efecte sortiren de la nostra capital, el dia de
Corpus, ab el tren de les 5 del matí, dirigint-se per Girona y Sant Feliu de Pa-
llarols cap a Olot. Després d'haver dinat y recorregut la població, sortiren vers
Sant Joan les Fonts, el romànic monastir del qual poble visitaren, anant a
dormir a Tortellà. L'endemà, de bon matí, emprengueren la caminada vers el

Pbnt del Llerca, y, seguint la ribera dreta del riu, continuaren fins a la romànica

parroquia de Sadernes, bon xic desfigurada. A poca distancia 's troba •1 molí

de Sadernes o de Galceran, y el nomenat pas dels Aures, ont hi ha l'aigua-barreig
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dels rius de les Escales y de Sant Aniol, qne formen el Llerca. Deixant enrera
l'espadat rocatam o Castell se Espasa, se segueix per pintoresc camí completa-
ment adossat a l'encinglerada penya fins al pas den Roca, pel qual s'atravessa •1
riu, arribant-se al Pont y casa Valentí, ont feren alto • ls nostres companys.
Aquí deixaren el camí de ribera, emprenent la forta pujada de Riu, visitant
l'iglesia, y seguint després per l'important casa de pagès de c5, l'Agustí y san-
tuari de la Mare-de-Déu de les Agulles, ab intenció de fer l'escalada de Bassagoda.
L'espessa boixeda que s'anà formant y extenent, y l'hora avançada que era,
va fer-los desistir d'aquest propòsit, que deixaren per l'endemà, dirigint-se desde
el coll de Riu cap a can Sala, ont passaren aquella nit. Al sent-demà, abans de
sortir el sol, ja estaven en marxa • ls nostres companys; y pel pla de la Batería,
o camp dels Emigrants, pujaren fins al encinglerat cim del Bassagoda, que asso-
liren salvant aquell murallam per la seva única part accessible, que mira vers
ponent, gaudint desde ell de sa dilatada y hermosa vista panoràmica desde la
mar fins als més enlairats cims pirenencs. La davallada la feren pels culls
de Vallespir y de la creu den Principi cap a can Coix y la Comella, portell de la
Guilla, y escales y iglesia de Sant Aniol, dinant en el proper molí. A la tarda vi-
sitaren l'hermós salt d'Escales, continuant ribera avall fins a Sant Jaume o
Palau de Montagut, desde ont retornaren a Olot.

Al següent dia, a les cinc del matí, sortiren cap a Sant Pau, visitant de pas-
sada 'l cràter de Santa Marguerida, santuari dels Arcs, iglesia modernitzada
sobre • ls vestigis de la primitiva, que apar del segle xi, y cim de Finestres.
Després d'haver dinat a la rectoría, emprengueren la llarga davallada fins a
a ribera dita de Sant Aniol, seguint després vers l'escampat poblet de les
Ancies y les Planes, ont agafaren el darrer tren que va a Girona, arribant
l'endemà a Barcelona ben satisfets d'aquesta pintoresca y interessant ex-
cursió.

A L'ALT BERGADÁ. — Durant els dies 23, 24 Y 25, els nostres consocis D.
Daniel Girona y Llagostera, D. Facunde Morral y senyora, y D. Albert San-
tamaría y Armengol, feren una bonica excursió per les altes encontradesberga-
danes, valls de Bagà y del Grasolet; itinerari que no ressenyem per ser el mateix
d'altres excursions realitzades per aquella comarca y per no disposar de prou
espai en aquestes planes.

SESSIONS Y CONFERENCIES

LA VALL DE TENA. ALTS PIRENEUS D'OSCA. — Els dies 2 y 9, el nostre
benvolgut company D. Juli Soler y Santaló, va donar dues interessants confe-
rencies sobre aqueixa vall aragonesa, fent una completa ressenya de la mateixa
baix tots aspectes, y presentant una serie d'itineraris d'excursions a realitzar
per aquelles hermoses y interessants encontrades. El treball realment valuós
del Sr. Soler no es altra cosa que continuació d'altres treballs, dels quals opor-
tunament donarem compte com a fruit de les excursions y estudis que curo-
sament y ordenadament està portant a cap el nostre amic por les comarques
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de l'alt Pireneu. Durant les sessions va presentar uña notable colecció de vistes
fotogràfiques.

UNA VISITA A LES ROMÁNIQUES IGLESIES DE SANT CUGAT DEL RECó Y
SANTA MARÍA DE COANER. — Com a fruit y resultat de l'excursió que en altre
lloc ressenyem, el dia 30, el nostre bon amic D. Emili Llatas, va donar una con-
ferencia descrivint y estudiant aqueixes interessants construccions, presentant
al propri temps varies vistes fotogràfiques de les mateixes, que s'anaren pro-
jectant durant la sessió.

SECCIÓ DE FOLK-LORE

L'INFERN y EL PURGATORI SEGONS EL POBLE. — El dia 3, D. Rosend Serra
y Pagès, president honorari d'aquesta Secció, continuà •1 desenrotllament
d'aquest tema, citant fragments en els quals s'apoya l'idea de la gent vulgar
sobre aqueixos llocs, y ocupant-se de la narració o novela den Pere Porter
referent a la seva anada y tornada de l'Infern.

LA LLEGENDA (EL TRIBUT DE LES CENT DONZELLES  EN LES RELACIONS
AB ALTRES NARRACIONS EXTRANGERES. — EI dia 17, D. Miquel S. Gatuelles
va donar una altra conferencia estudiant aquella narració del llegendari ibèric
en comparació de la llegenda de Terrens vencedor, ab les de Sant Jordi y ab
altres varies pertanyents a terres y nacionalitats diverses.

SECCIÓ DE GEOGRAFÍA FISICA Y GEOLOGÍA

Havent-se procedit a la reorganització d'aquesta Secció y al nomenament

de la nova Junta Directiva pera la mateixa, aquesta té acordat emprendre
activa campanya de treballs científics a fi de posar-se a l'altura de les seves

companyones d'aquest CENTRE EXCURSIONISTA.
Per això, tenint en compte l'especial carácter de la nostra associació, el

sagell científic y cultural de la qual tant la distingeix de les entitats excursio-
nistes extrangeres, donant-li un aspecte y una tradició científica sempre con-
resada (com ho testimonien, entre altres, els treballs dins de la mateixa portats
a cap per homes com els Srs. Cumí y Martorell, Bofill y Poch, Cardona, Lluís

Marian Vidal y Antoni Novellas, y sobre tot l'important tasca realitzada pel

malaguanyat Mn. Norbert Font y Sagué, les brillants conferencies, excursions
y pràctiques del qual estan en el record de tots el nostres consocis), ha pro-

jectat, l'esmentada Junta, un plan o programa d'excursions curtes, de visites
y d'estudis geològics y topogràfics, que, junt ab una tanda de sessions, confe-
rencies y altres treballs, s'aniran desenrotllant ordenadament y de mica en
mica, ab mires científiques y patriòtiques. Igualment se preocupará y cuidará
de l'arranjament, ordenació y ampliament de les nostres coleccions minera-
lògiques y paleontològiques, testimoni eloqüent de les nostres tasques y

correríes per la nostra terra.
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A dit fi la Junta de la Secció esmentada fa una crida a tots els nostres

consocis que per llurs aficions o aptituts sentin entusiasme per l'excursionisme

científic pera que s'agrupin a son redós ingressant en l'esmentada Secció (pera

lo qual no cal altre requisit que inscriure-s a la mateixa, deixant el nom al

conserge o a la secretaría del CENTRE), ab la cooperació decidida dels quals

podrà portar a terme y realització tots els seus propòsits.

Igúalment recomana y agrairà a tots els socis, residents y delegats, la
remesa de fòssils y minerals pera les nostres colecciona, y la notificació de

llocs ont se trobin belleses naturals, jaciments fossilífers, coves o avencs, y

demés fenomens dignes d'estudi, a fi d'augmentar el nostre naixent museu

y organitzar excursions y visites pera • 1 curs vinent.

SECCIO METEOROLÒGICA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE VIELLA (VALL D'ARAN)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JUNY

TEMPERATURES (A L'OMBRA)

MITGES MENSUALS MÁXIMA 1 MÍNIMA

8 MTf	 8 TARDA EN 24 HORES	 EN 24 HORES

15°.43	 1	 13°.80	 32°.t tdia 30) 5°.9 (dies t, i5)

PRESSIONS BAROM TRIQUES
A 00 Y AL NIVELL DE LA 3IAR

MCI'GES MENSUALS

8 MATI	 8 TARDA

76650 mm.	 768'o3 mm.

Dies serens . . 12 8 m.	 to 8 t.	 Dies de pluja . . 7
» nuvolosos.	 5	 »	 4 »	 » de boira . . 4

ESTAT DEL CEL.	 » coberts. . 13	 t6 »

HUMITAT RELATIVA	 NÚVOLS	 I	 NUVOLOSITAT

MITGES MENSUALS	 CLASSE DOMINANT	 MITGES MENSUALS

8 MATI	 8 TARDA	 8 MATI	 8 TARDA	 8 MLAT[ 8 TARDA

o'	 8z'	 II 
cleRO	

I 5'53 ^^7 33	 93	 cUMULUS CÚMULUS	 5'5	 6'5o

VENT

DIRECCIO DOMINANT VELOCITA T : EN 24 HORES

TOTAL DE PLUJA MENSUAL: 7 18 mm.	 8 MATÍ	 8 TARDA	 MITJA MENSUAL --

NNE.	 NNE.	 682 kms.

J. S. S.

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA y la Direcció del BUTLLETÍ deixen
íntegra als respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

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