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Noticianí del mes d'octubre

JUNTA DIRECTIVA

Extracte de les actes de les sessions. —Delegar als senyors Pe-
legrí Casades i Gramatxes i Fèlix Turull i Fournols per tal que
en representació del CENTRE assisteíxín als actes commemoratius
del XXV aniversari de la fundació de l'Observatori de ]'Ebre, als
quals el CENTRE ha estat convidat.

Aprovar el nou Reglament de l'Arxiu Fotogràfic.
Trametre un comunicat de felicitació a l'Illm. Sr. Bisbe de Bar-

celona per haver fet restaurar la torre romana de la Plaça Nova,
anexa al Palau Episcopal, í haver fet treure el repartidor d'aigua
installat a la mateixa.

o

La Capella de La Molina.--El dia 12 d'agost, 1'Illm. Dr. Justí
Guitart, Bisbe d'Urgell, féu la solemne consagració de l'altar de
la Capella de La Molina. A aquest acte assistí una nombrosa re-
presentació de socis del CENTRE.

Després d'aquesta cerimònia, al matí í a la tarda, es ballaren
sardanes a la plaça del Xalet.

La torre romana de la Plaça Nova.—El CENTRE ha rebut un
atent comunicat de 1'Illm. Sr. Bisbe de Barcelona regraciant la
felicitació que aquell li trameté per la restauració de la torre ro-
mana de la Plaça Nova, anexa al Palau Episcopal, i supressió del
repartidor d'aigua installat a la mateixa.

Amb motiu d'aquesta restauració hom ha recordat que, fa molts
anys, 1'« Associació Catalanista d'Excursions Científiques », ante-
cessora del CENTRE, ja havia instat la supressió de l'esmentat re-
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partidor el qual posava en perill la conservació d'aquesta joia ar-
quítectònica, sense que mai no haguessín estat ateses les indica-
cions de la susdita Associació.

Sortosament, encara que després de tants anys, s'ha considerat
necessari procedir a treure aquell repartidor d'aigua del lloc on
estava installat.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Reglament de l'Arxiu Fotogràfic

L'Arxiu Fotogràfic del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA esta
sota la cura i direcció de la Secció de Fotografia. Ningú no té el
dret d'intervenir-hi sense permís de l'Arxiver, baldament sigui soci
del CENTRE.

DIAPOSITIUS

ún1cament els socis del CENTRE i els conferenciants invitats pel
mateix, podran disposar dels diapositius de l'Arxiu per a í11us,Jrar
les lliçons o conferències que ells donin dintre el local social, sol-
licitant-ho prèviament de la Secció de Fotografía, per escrit í amb
dos dies d'anticipació almenys.

Els diapositius per a projeccions fora del CENTRE, solament
seran lliurats al soci que ho hagi sollícítat per escrit prèviament
de la Junta Directiva, i sí aquesta ho creu convenient, Aquests día

-positius aniran acompanyats d'un delegat de conducció nomenat
per la Junta Directiva per cada cas concret. Si es tracta de diapo-
sitius cedits a l'Arxiu pel mateix demandant, la Junta Directiva es
reserva el dret de canviar tal disposició.

RETORN DE DIAPOSITIUS

Els diapositius hauran d'ésser retornats a l'Arxiu en el terme
de vuit díes. Totes les despeses que ocasionin aniran a càrrec del
soci sollicítant, i seran abonades a la bestreta.

Demés, per cada díapositíu trencat o extraviat caldrà satisfer
cinc pessetes, sí existeix negatiu a l'Arxiu, í quinze pessetes quan
no hi hagi negatiu. A l'efecte, abans de sortir els diapositius de
l'Arxiu, l'Arxiver o el seu delegat els registrarà en una fulla, la
qual haurà de signar el soci que hagi fet la sollicitud.
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PRÉSTEC DE FOTOGRAVATS

Els fotogravats publicats pel CENTRE podran ésser deixats a
tothom que els solliciti, prèvia consulta a la Junta Directiva í sota
les següents condicions:

1. a Dipòsit de 10 cèntims per centímetre quadrat en el moment
d'ésser retirats del CENTRE els fotogravats escollits; la qual quan-
titat serà reintegrada al retorn dels mateixos.

2. a Pagament, a la bestreta, de les despeses d'embalatge, tra-
mesa i retorn, si cal trametre a fora aquells fotogravats.

3. a Donatiu d'un cèntim per centímetre quadrat a profit de
l'Arxiu, en efectuar-se el reintegrament del dipòsit.

4. a Obligació de fer constar la procedència a cada reproducció
de gravat.

Els socis del CENTRE gaudiran d'un 25 °/o de rebaixa sobre
el donatiu.

TREBALLS DE LABORATORI

El laboratori fotogràfic de la Secció de Fotografia està a dis-
posició de tots els socis del CENTRE, durant les hores d'oficina í
mentre no obstrueixin els treballs de l'Arxiu. Els socis que se'n
serveixin són responsables de tot el material i de tots els aparells
existents en el mateix i que, per als seus treballs particulars, els
són confiats. Demés, tenen el deure de deixar completament nets
i endreçats tots els objectes de què se serveixin, i no utilitzar ni
remoure solucions preparades ni altres productes, baldament els
vinguin a la mà.

La Secció de Fotografia s'encarrega de fer proves fotogràfi-
ques sobre paper 13 x 18 dels negatius de l'Arxiu, els quals inai
no podran sortir del local del CENTRE sinó per acord exprés de la
Junta Directiva.

PROVES FOTOGRAFIQUES

Socis del CENTRE	 donatiu mínim .	 3 ptes. una
No socis......»	 »	 6	 »
Diapositius tamany universal, 	 »	 »	 2 »	 »

A petició del soci que encomaní les fotografies, aquests dona-
tius podran reduir -se en un 10 °/o quan se li lliurin de 5 a 9 fo-
tografies o díapositíus, i en un 20 °/ o quan se li lliuri un major
nombre.
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Totes les proves encarregades a la Secció de Fotografia aniran
marcades en relleu amb el segell propi.

La Junta Directiva del CENTRE, d'acord amb la Secció de Foto-
grafia, podrà variar aquest Reglament í establir normes per als ca-
sos concrets, sempre que ho cregui convenient als interessos de
l'entitat que representa.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Són nombrosíssimes les excursions efectuades durant la pas-
sada temporada d'estiu.

L'afició creixent al camping i les facilitats donades per la Sec-
ció en establir un servei de tendes per als seus socis, fa augmentar
cada any el nombre de campaments. Aquest estiu se n'han ínstal-
lat a la Vall de la Llosa, Estany Negre, Vall de Vallibierna, Vall
de Llosàs, Estany de Sant Maurici, Vall d'Aragüells, Vall de Sotllo,
Pla de Boet i estany de Pedourés, o sigui, un total de nou campa-
ments, amés d'altres en llocs més orientals del Píreneu o en la
Costa Brava.

El campament ínstallat per la Secció a la Vall de Llosàs ha
permès escalar els pics de la cresta de les Tempestats i visitar la
regió meridional de la Maladeta, poc coneguda pel seu allunya

-ment de] Xalet de La Renclusa. Aquestes excursions han resultat
especialment profitoses per a la rectificació dels mapes d'aquella
comarca. S'aixecaren croquis de la vertadera orientació i situació
de les carenes i dels pics, que seran de gran utilitat per a les futu-
res excursions.

Entre els cims assolits figuren els següents: Vallibierna, Rus-
sell, Margalida, Aneto, Tempestats, Corones, del Mig, Maladeta
Oriental, Maladeta Occidental, Dent d'Alba, Salvaguarda, Midi de
Bigorre, Negre d'Embalira, Maranges, Biciberrí, Pica d'Estats,
Perdut, Canalbona, Baborta, Roig de la Sucarana, Coma Pedrosa,
Pedraforca Oriental (per la paret N.), Ascobes, Cilindre d'Asco-
bes, Pic Sud de Jouclà, d'Alba, del Ferro, Colomés, Montoriet, Re-
galessio, Neressole, Tossa de Pedourés i Rulle.

També ha estat visitada la Cova gelada de Casteret, en els ves-
sants meridionals del cercle de Gavarnie, interessantíssima per
les seves grans columnes de gel a manera d'estalactites, í tan im-
merescudament desconeguda deis excursionistes.

Entre les ascensions efectuades per itineraris poc coneguts fi-
guren les del Pedraforca Oriental per la paret N.; la d'Aneto per
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la cresta de Llosàs i per la paret S.; del Vallibierna inferior per la
cresta NO ; del Tempestats per la bretxa del mateix nom; del Mar-
galida per la cresta de les Tempestats; de la Pica d'Estats per la
cresta S., i de la Maladeta Oriental per la canal del Coll Maleït.

Corn a clausura de la temporada d'estiu í en celebració dels
èxíts lograts durant la mateixa temporada, el día 11 d'octubre tin-
gué lloc el tradicional sopar dels 3.000 metres, al qual assisteixen
els socis que han assolit cims que depassen aquella alçària. Es
velé molt concorregut.

El diumenge, 26 d'octubre, s'inaugurà la temporada d'hivern
amb una excursió collectíva al Montseny. Es pujà a les Agudes
per la cresta.

CONFERÈNCIES 1 EXCURSIONS PROJECTADES
PER AL MES DE DESEMBRE DE 1930

Dia 5.—A les 10 de la nit, el soci senyor Albert Oliveras i Folch
donarà una conferència sobre el tenia De Luchon a Gavarnie pel
massís del Neouvieille.

Dia 12.—A les 10 de la nit, el soci senyor Francesc Blasi í Va-
llespinosa donarà la primera conferència sobre Holanda pin-
toresca.

Dia 19.—A les 10 de la nit, el propi senyor Blasi donarà la se-
gona í darrera conferència, continuació de l'anterior, sobre el
mateix tenia Holanda pintoresca.

Aquestes conferències seran illustrades amb projeccions.

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

Secció de Folklore

Agrupació dels Mantenedors dels Goigs.—Els dimecres de cada
setmana, no festius, de 7 a 8 del vespre, es reuneix al CENTRE

aquesta Agrupació per tal de canviar impressions sobre el foment
dels goigs i procurar intercanvis.

Es prega als excursionistes que procurin adquirir els goigs que
els vinguin a mà, per tal d'augmentar la collecció del CENTRE. Els
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sobrants seran adquirits per l'Agrupació dels Mantenedors, els
quals pagaran les despeses.

Secció de Fotografia

Dies 7 i 8.— Excursió a Lleida l a Fraga.
Dia 14.— Excursió a Olesa, Sant Pere Sacama i Sant Salvador

de les Espases.
Dia 21.— Excursió a La Granada, Sant Sebastià dels Gorcs

i Sant Cugat Sasgarrigues.
Dies 27 i 28.— Excursió a Figueres, Castell de Perelada, Vila

-bertran i Castell de Requesens.

La Junta d'aquesta Secció es complau en invitar tots els aficio-
nats a la impressió de cintes cinematogràfiques (cineastes ama-
teurs) a les sessions de cíne amateur que se celebraran al local
del CENTRE el tercer dijous de cada mes, a les 10 de la nit.

Aquestes sessions començaran el pròxim novembre. Aniran
acompanyades d'explicacions teòríco-pràctiques, a càrrec del nos-
tre consoci i individu de la Junta, senyor Fontanet.

Durant les sessions anunciades, els socis del CENTRE tenen el
dret de projectar les cintes per ells impressionades, i d'exposar els
dubtes i dificultats que els hagin suggerit les mateixes.

La Junta d'aquesta Secció prega als concurrents a aquestes ses
-sions, vulguin cooperar a la formació d'una Sub-secció de cine

amateur inscrivint -se socis de la mateixa.

ADVERTIMENT.—A les 10 de la nit del primer dijous, es projecta
-ran diapositives de triades colleccíons dels 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 (le la nit, i seran
posades de manifest en la taula d'anuncis.

Secció d'Esports de Muntanya

Per al mes de desembre la Secció organitza diverses excur-
sions, especialment per als dies 6, 7 i 8 i per a les festes de Nadal.
L'abundor o la manca de neu i el seu estat, decidiran la fixació
dels itineraris i dels llocs a visitar, impossible de determinar ac-
tualment.

Amb tota l'anticipació, compatible amb les esmentades círcums-
tàncíes la Secció donarà a conèixer les excursions a realitzar.
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La Junta prega a tots els socis que li donin compte deis actes
d'interès excursionista en que prenguin part, a l'efecte que pugui
redactar-se al final de la temporada, ultra 1'acostuniada Memòria
referent als esports d'hivern, una altra Memòria que comprengui
les excursions, conferències, exposicions, campaments, noves d'in-
terès general, etc., í síguin ambdues Memòries la història de la
vida í de les activitats totes de la Secció

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

Secció de Geografia i Geologia

Per al Curs de 1930-1931 aquesta Secció ha organitzat un Curset
pràctic de catalogació de fóssils el qual explicará el Dr. Mn. Jo-
sep R. Bataller.

També es donarà un altre curset, a càrrec del Professor senyor
Pau Vila, sobre Treballs de preraració, investigació i discussió per
a arribar a la delimitació comarcal de Catalunya.

Els dies i hores que tindran lloc les lliçons setmanals d'aquests
cursets s'anunciaran oportunament.

Secció d'Arqueologia i Història

Per al mes de desembre aquesta Secció organitza una exposi-
ció de fotografies deis claustres romànics de Catalunya (conjunts
í detalls) obtingudes pel soci senyor Jaume Colomes i Monset, el
qual donará una conferència sobre el mateix assumpte.

El dia i hora de l'esmentada conferència s'anunciarà oportu-
nament, així com també els altres actes que aquesta Secció pre-
para per al susdit mes de desembre.

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

ADVERTIMENT

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

1
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