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JUNTA DIRECTIVA

Extracte de les actes de les sessions. —Haver vist amb satis-
facció el nomenament de catedràtic d'Història de la Geografia i His-
tòria de les Descobertes Geogràfiques, de la Universitat de Coim-
bra, a favor del soci del CENTRE senyor Gonçal de Reparaz (fill).

Comunicació del Centre Excursionista Barcelonés regraciant el
donatiu de llibres, adjuntant una ensenya de l'esmentada entitat i
demanant-ne una del CENTRE. S'acordà accedir a aquesta sol.licitud.

Coinunicació de la Secció Excursionista «Penya Irònics », solli-
citant per al dia 9 la cessió del Saló d'Actes per a celebrar-hi el re-
partiment de premis de la V Cursa de Regularitat. S'acordà accedir.

Comunicació de 1'Instítut de Cultura i Biblioteca Popular per a
la Dona agraint la cooperació prestada pel CENTRE durant el curs
passat, en accedir a prendre a càrrec dels seus socis les conferèn-
cies organitzades per l'esmentat Institut.

Comunicació del Centre Excursionista «Sabadell» agraint la vi-
sita que el President del CENTRE i altres socis realitzaren a l'Expo-
sició Retrospectiva i l'assistència a la conferència del Dr. Lluís
Carreras.

Interessar del Comité de l'Exposició de Barcelona que quedi
sense efecte la disposició que prohibeix ais aficionats la impressió
de pellícules dintre el recinte de l'Exposició.

Fer constar en acta el condol del CENTRE per la mort del Bi-
bliotecari senyor Josep Franch i Mestre.

L'Aplec Excursionista de Vich.—El dia 15 de juny, a Vich, or
-ganitzat pel Centre Excursionista de Vich amb la collaboració de

tota la ciutat i de la majoria de les entitats excursionístes de Ca-
talunya, se celebrà un magne Aplec excursionista per tal de com-
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memorar el lliurament, a la ciutat, de les vuit columnes dedicades
als patricis eminents Canonge Jaume Collell, Bisbe Morgades, Bisbe
Torras i Bages, Josep Serra i Campdelacreu, Arquebisbe Alemany,
Narcís Verdaguer í Callís, Germans Masferrer i Mossèn Gudiol,•
amb la història i obres deis quals la ciutat s'honora. Les columnes
estan collocades davant del Temple Romà com a símbol de classi-
cisme í de solidesa.

El programa tenia dos cafres ben definits: l'un de record i glo-
rifícacíó deis vigatans insignes; l'altre, d'estímul per a la joventut,
era de curses atlètiques i de manifestacions excursionistes.

A la vigília començà l'arribada d'excursionistes que anaven a
acampar a una esplanada mitja hora lluny de Vich, on es reuniren
fins a 29 tendes de campanya, al voltant de l'ensenya de la ciutat
de Vich.

Diumenge al matí s'inicià la festa amb un ofici solemne a la
Catedral, el monument on s'estotgen les magnífiques pintures d'En
Sert. La seleccíó deis cants, el ressò de les voltes i la gentada que
omplia les naus, donaven tons majestuosos a l'acte.

Després, al Temple Romà, on s'havía aplegat tot el poble, es
feren parlaments d'homenatge als illustres ausetans a qui estan
dedicades les columnes. -

Acte seguit, a Casa de la Vila, el senyor Maspons i Anglasell,
en nom deis excursionistes de tot Catalunya, saludà í felicità, en
la personalitat de l'Ajuntament, tot el poble de Vich.

Mentrestant havien començat les curses anunciades: de marxa
lliure, de parelles mixtes, lluites a la corda, d'ascensió per la cor

-da, etc. Es feren també, per guies excursionistes, algunes demos-
tracions de respiració artificial, de com cal embenar un ferit, de
com s'improvisa una llítera, mentre una cobla llançava a l'aire
les notes de sardanes airoses que foren puntejades.

A última hora del matí, a la masía de can Tona, de Riudeperes,
prop de Vich, es descobrí una placa que recorda el pas per allí del
qui fou el gran poeta Verdaguer.

El programa de la tarda fou destorbat per la pluja.
Cap al tard i ja amb el temps asserenat, sortiren de Vich amb

el tren especial, els visitants i excursionistes que d'arreu de Cata-
lunya havien acudit a la festa.

Fou una diada ben agradable, de significació d'homes exem-
plars i una manifestació de l'empenta que va prenent l'excursio-
nisme a casa nostra.

Els seus organitzadors mereixen tota mena de lloances.
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Els Xalets de La Renclusa i d'Ull de Ter.—Enguany, el Xalet
de La Renclusa fou obert el dia 2.

El Xalet d'Ull de Ter fou obert el dia 15. Durant aquest mes
s'hi han realitzat obres per tal d'adaptar-lo als serveis que ha de
prestar. Mentre s'han efectuat les obres, els serveis del Xalet han
funcionat normalment, tot procurant causar als visitants que hi
han fet estada les menors molèsties i incomoditats, que difícilment
poden evitar-se, sobretot tenint en compte la importància de les
obres.

La festa a La Molína.—El diumenge, dia 27, se celebrà al Xalet
de La Molina la festa de beneir la imatge de la Verge de Montser-
rat. Hi va concórrer una representació de la Directiva del CENTRE

amb el President senyor Maspons. També hi féu acte de presència
un nombrós aplec de socis de la Secció de Fotografia els quals
obtingueren una completa collecció de fotografies dels diferents
actes d'aquella jornada.

Igualment es traslladaren a La Molina tots els components de
l'entitat propietària del Xalet i, finalment, es trobaren al Xalet en
tal festivitat la senyora Rogent de Maspons, presidenta de] Patro-
nat femení pro-Capella, junt amb diverses de les senyores í senyo-
retes que més han cooperat a dur endavant les obres de la capella.

L'arquitecte senyor Josep Danés, autor de la capella, també hi
concorregué i el mateix feren molts consocis vinguts de Barcelona,
Camprodon, Alp, Puigcerdà, Viladrau, etc., arribant a aplegar-se
als voltants de] Xalet unes 300 ó 400 persones, totes les quals que-
daren molt satisfetes de la diada passada a La Molina.

Mort del senyor Josep Franch. —EI CENTRE té el sentiment d'ha-
ver perdut un dels seus socis més actius, el senyor Josep Franch
i Mestre, incansable Bibliotecari de l'entitat i membre de les Sec

-cions de Geografia í Geologia, i de Fotografia, el qual morí el día
29 d'una manera gairebé sobtada (a. C. s.).

Vuit dies abans, encara anà al CENTRE í amb la seva proverbial
assiduïtat curava de la direcció de la Biblioteca.

El seu esperit de treball, la seva incansable constància i les se-
ves dots personals havien guanyat les simpaties unànimes dels
seus consocis que li havien atorgat llur vot per al càrrec en una
sèrie de Juntes generals.

Noves ensenyes. —S'han rebut a Secretaria les noves ensenyes
de] CENTRE. Ultra les del tamany igual a les de sempre, se n'han



128

fabricat ara unes altres d'un tamany força més reduït, aproxima-
dament la meitat de l'ensenya corrent.

Desitjosa la Junta que tots els consocis portin sempre l'ensenya
de l'Entitat, ultra l'acord de tenir en endavant dues mides dife-
rents, ha establert el reduït preu de 1,50 ptes. per ensenya.

Igualment té en estudi la creació d'una ensenya-plaqueta del
CENTRE per a automòbils, i es prega als senyors socis que tinguin
intenció d'adquirir-ne de notificar-ho a Secretaria. El preu de cada
plaqueta esmaltada serà d'unes 20 pessetes.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Aquesta Secció, durant el mes ha celebrat els següents actes: el
dia 5, tingué lloc l'àpat de comiat, de final de curs; els dies 24, 25 i
26, es realitzà una excursió a Andorra, la qual finalitzà el dia 27 a
La Molina, on coincidí amb la festa que se celebrava de la bene-
dicció de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat que és vene-
rada en la Capella de recent construcció.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Del dia 13 al 20, ínstallà aquesta Secció el campament a Llosàs
í efectuà l'ascensió dels següents cims: Vallibierna, Tuca Arnau,
Tuca Blanca, Russell, Margalida, Aneto, del Mig, Tempestats, Ara-
güells, Corones, Maladeta Oriental, Maladeta Occidental i Dent
d'Alba. Alguns d'aquests címs foren ascensionats diverses vegades
i per diferents indrets.

Aixecat el campament, del dia 21 al 26 s'efectuà l'excursió al
Port de Benasc, pic de Salvaguarda, vall de la Pique, Luchon, coll
de Tourmalet, pic de Mídi de Bigorre, Bareges, vall d'Escoubous,
coll d'Aubert, gelera de Neouvielle, llac d'Aubert, llac d'Aumar,
llac d'Oredon, llac de Cap de Long, Hourquette de Bougaret, vall
de Barada, Gedre, Gavarnie, bretxa de Roland i gruta gelada de
Casteret.

BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT, - SUMARIS RESUMITS

LA GÉOGRAPHIE
Chapus, A. Madagascar, centre de rayonnement françaís dans
l'hemisphère austral. 1930-1.—Jurquet de la Salle, L. d'A. Une
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grande ville oient de naítre! 1930-25.-Altitudes des Monts Eve-
rest, Whitney et Beerenberg. 1930-39.- Dessolíers. Les piules
artificíelles par le procédé Dessoliers. 1930-39.

LA MONTAGNE

Godefroy, R. L'Oisans, à propos d'un ouvrage récent. 1930-129.
-Harrand, G. En Vénétie Tridentine. 1930-157.- Ramond. De
Gavarnie a Boncharo: extrait des Carnets Pyrénéens de Ra-
mond. 1930-172.- Achard. Le Réfuge du Pas de 1'Olan (2680 m.).
1930-178.

BULLETIN PYRÉNÉEN

Ramond. Une excursion d'hiver au Lac de Gaube (10 Décem-
bre 1792). 1930-193.- Gaurier, Ludovic. Les Pyrénées incon-
nues. 1930-198.- Ledormeilr, G. Dans le Massif du Grand Bar-
bat. 1930-202. -Meillon, Alphonse. Le Lac de Gaube. 1930-205.
-Gourdon, M. Le Pic Sarrouyès (2677 m.). 1930-213. -Ron-
don, P. Essai sur la Toponymie de la Vallée de Barèges.
1930-216.

ANNALES DE GÉOGRAPHIE

Demangeon, A. Le rail et la route. 1930-11i.- Birot, P. La bor
-dure du Massif armorIcaín en Normandie entre ¡'Orne et la

Vire. 1930-133.- Deffolltaines, P. Le «Pays au bois» de Belvès.
Etude de géographie humaine. 1930-147. -Despois, J. Kaironan,
origine et évolution d'une ancíenne capitale musulmane. 1930-
159.- Demangeon, A. Rhín et Rhóne. 1930-225.- Pardé, M. Les
inondations desastreuses de mars 1930. 1930-244.- Martonne,
Enim. de. Excursion interuníversitaíre en Yougoslavie (18 sep-
tembre-3 octobre 1929). 1930-249.- Cholley, A. & Chabot, G. No-
tes de morphologie Karstique: du Polje de Líka au Popovo.
1930-270. -Bénévent, A. Bora et Mistral. 1930-286.

LINIONE LIGURE ESCURSIONISTI

Navone, O. Qua e la per la Sardegna II.-Nel Campidano. 1930-
67.--Chioma, G. Da Valtornanche al Breithorn. 1930-76.-
Eula, C. E. II Belgio piccolo nei suoí confini, grande nella sua
storia. 1930-99.- Navone, Olímpía. Qua e là per la Sardegna.
1 930-109.-Molini, Eugenio. Con gli sci al monte Saccarello.
1930-130.- Spinetta, Ettore. La Valle del Tanaro vista con g/i
sci. 1930-133. -Sacco Federico. La porta dei Ghiacciai. 1930-162.
-Piecaluga, Gerolamo. Dal Mongioje alía cima Durand in Sci
per l'alta valle dell'Ellero. 1930-171.

ALPI GIULIE

Dessanti, N. de. 11 pattinaggio sui ghiaccio nella regione Giu-
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lía. 1930-1. —Pollitzer-Pollenghi, A. de. II bianco Arlberg e 1'az-
zurra Siloretta. 1930-4. —La Salita invernale del Foronon
(m. 2531). 1930-12.—Deffar, R. La ascensione invernale del Mo-
deon del Buinz (m. 2558). 1930-13.—Deffar, R. Prime salite in-
vernali riel Gruppo del jáf Fuart. 1930-14.—Comíci, E. La As-
censione della Torre Lazzara.— Comici, E. La salita ínvernale
della Cridola (Alpí Clutane) (ni. 2585). 1930-25.—Taddia, G. Im-

pressioni d'alta montagna (Via Bamberg). 1930-26.
BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÈS

Sernir Arquer, Ramon de. Serra del Montsant. 1930-49.— Qar-
cía Marià, V. E. Refugis Pirenencs. 1930-62.

MAI ENRERA. CENTRE EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

Vives, Llorenç. En Bosch de la Trinxeria. 1930-33.—Rojo, Josep

María. Excursions pel Píreneu-franco-aragonès. 1930-53.
BUTLLETÍ DEL GRUP EXCURSIONISTA MONTSERRAT

Serrano, V. Impressió del primer vol en avió. 1930, n.° 28.—
Fabra, Agustí. Impressions d'una excursió als Píreneus Cen-
trals (Del Vignemale al Mont-Perdut). 1930, n.° 28.

PENIBÈTICA
Schwarzböck, Hans. Austria Tierra de los turistas con morral.
1930, n.° 4.—Casares, J. Trevélez, Chamonix español 1930, n.°4.

ALPINISME

Première ascension du Mont Blanc par le versant de la Bren-
va. 1930-179.—Smythe, F. S. Première ascensíon du Mont Blanc
de Courmayeur par le versant de la Brenva. 1930-186.—Cou-
turíer, Marcel, Le Weissborn (4512 n1.). 1930-192. —Bon, Luigi.
Crampons et piolets, quelques remarques sur leur mode de la-
bricatíon. 1930-207.

NOVES ADQUISICIONS

Geografía General de Catalunya. València i Balears. Vol. I. Geo-
logia de Catalunya. L'Era Primària. —Barcelona, 1930.

Gos, CHARLES. —La Nuít des Drus. —Lausanne, 1929.

DONATIUS

SALETA I LLORENS, EMILI. -A l'Ombra del Camí.— Barcelona, 1925.

(De l'autor).
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SANS, ELVIR. —Els Mesos de la Història. Comentaris sobre la vida
i actes de Jaume I.— Ciutat de Mallorca, 1929.

Rojo, CASIANO; PRADO, GERMÀN. —El Canto Mozárabe.—Barcelo-
na, 1929. (De la Diputació Provincial de Barcelona).

BLASI 1 VALLESPINOSA, FRANCESC. —EI Bergadà.— Barcelona, 1929.
(De l'autor).

TARRÉ, JosEP.— Ignoràncies i amenaces contra el trasllat cor de la
nostra Catedral.—Barcelona, 1929. (De l'autor).

TARRÉ, JosEP. —El trasllat del cor de la nostra Catedral ¿serà una
destrucció o bé una reconstrucció? — Barcelona, 1929. (De

l'autor).

OLIVER I DOMENGE, P.—Joanot Colom Cifre, instador del poble. --
Ciutat de Mallorca, 1929. (De l'autor).

DURAN 1 SAMPERE, A.—Per la Història del Barri de la Catedral de
Barcelona.— Barcelona, 1928. (De l'autor).

KATZ, VIKTOR. —A Thousand Years of Bohemian Official Coinage
(929-1929).— Prague, 1929. (Del Consulat de Txecoslovàquia a

Barcelona).

MACIAS, MARCELO.—Biografía de Colón.—Orense, 1929. (De la Co-
misión Provincial de Monumentos de Orense).

DANÉS I VERNEDAS, JOAN. —De Sant Joan de les Abadesses a Besalú,
per la Garrotxa. —Barcelona, 1913. (De l'autor).

BIBLIOTECA DE TURISMO. VOL. XIX. - ElNSEÑAT, JUAN B.; ROSELLÓ, BAR-

TOLOMÉ DE; LLOBET Y FERRER, ALEJANDRO.—Ibiza y Formentera.
—Barcelona, 1929. (De la Societat d'Atracció de Forasters).

BIBLIOTECA DE TURISMO. VOL. XX. - RUIZ PORTA, JUAN.—Tarragona.-
Barcelona, 1930. (De la Societat d'Atracció de Forasters).

AMADES, JOAN. —Éssers fantàstics.— Barcelona, 1927. (De ¡'autor).

AMADES, JOAN; ROIG, EMERENCIÀ.— Vocabulari de la pesca.—Barce-

lona, 1926. (Del senyor Joan Amades).
CARRERAS VALLS, R.— Catalunya Descobridora d'Amèrica.— Barce-

lolla, 1929. (De l'autor).
IGLESIES, JosEP.— Delimitació del Camp de Tarragona. —Reus, 1930.

(De l'autor).
BLASI 1 VALLESPINOSA, FRANCESC. —ReSUm històric del .Santuari del

Lladó, de Valls. — Valls, 1930. (De l'autor).
CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA, OBRA DEL.— Materials. Vol. III.-

Barcelona, 1929. (De la Fundació Concepció Rabell, Vda. Ro-

maguera).
TODA Y GUELL, EDUART. —LOS Convents de Reus y sa destrucció en

1835.--Reus, 1930. (De l'autor).
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BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Publicació mensual

Un vol. anyal de 384 pp. text, 96 pp. lànlínes i nombrosos gràfics,
i 1111 SUPLEMENT de 192 pp.

Abonament: Socis del CENTRE, 15 pessetes anyals

SUMARI DEL BUTLLETÍ D'AGOST DE 1930

La Peyraforca, per JOSEP UHTHOFF I FERRAN.— Restes roma-
nes entre Canet de Mar í Sant Pol, per JOSEP DANÉS I TORRAS.
—El Pare Ramon Pons i la predicació del crístianisme a Amèrica,
per LLUÍS ULLOA. —La Verge de Montserrat a la Capella de La
Molina, per J. M. G.— Costums populars de Barcelona, per JOAN
AMADES.—Bibliografia (Antonio Berjon et Vazquez Read. Theo-

logia Archeologica...)

LAMINES

LIII. La Peyraforca, vessant NO. La Peyraforca des de la vall
de Campcardós.—LIV. Carena de la Fontnegra des del cine de la
Peyraforca. Pic d'Envalira i tosseta de l'Esquella des del cim de
la Peyraforca —LV. Restes de muralla romana. Restes romanes;
vista parcial dels marges. —LVI. Sant Pol de Mar; Torre de la
Martina. Restes d'una torre funerària romana.—LVII. Imatge de
la Verge de Montserrat que es venera a la capella de La Molina.
Capella de La Molina; Altar on es venera la Verge de Montserrat.
—LVIII. Processó celebrada a La Molina amb motiu de la bene-
dicció de la imatge de la Verge (le Montserrat. Sardanes a la plaça
del Xalet de La Molina el dia de la benedicció de la ímatge de la
Verge de ,Montserrat, per J. UHTHOFF, J. DANÉS, LL. OLIVELLA,

F. BLASI í N. CUYÀS

GRAFICS

Reial provisió de Joan de Calàbria, Duc de Lorena, primogènit del
rei Renat d'Anjou í el seu lloctinent a Catalunya a tetes les auto-

ritats i justícies del principat

Tallers Gràfics HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona
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