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Noticiari del mes de setembre

El President Macià al CENTRE. —El dia 17 de setembre realitzà
una visita al CENTRE el President de la Generalitat de Catalunya,
senyor Francesc Macià, acompanyat de les seves distingides es-
posa i filla. Foren rebuts pel senyor Francesc Blasi i Vallespinosa.

Recorregueren les diverses dependències de la casa i el senyor
Macià restà molt admirat del casal del CENrRE, que no coneixia,
i de ¡'obra í activitats que aquest porta a terme.

Socis ingressats durant el tercer trimestre de 1931.— Manuel
Blanque í Puig, Agustí Fabra i Bofill, Santiago Garcia i Rovira,
Jordi Llorens i Fortuny, Josep M .  Plans i Gelabert, Lluís Sallarès
i Llobet, Jordi Planas i Robert, Teodor Gener i Alemany, Jordi Al-
banell i Brossa, Lluís Flaquer í Ferran, Josep M. Camprubí i Ale-
many, Lluís Coma i Cayes, Romà Lapeyra i Riera, Antoni Catasús
i Martí, Santiago Feyto i Balaguer, Tomàs Puig i Triude, Francesc
Malagarriga i Mirambell.

CONFERENCIES I EXCURSIONS PROJECTADES
PER AL MES DE NOVEMBRE DE 1931

Dia 6.—A les 10 de la nit, el soci senyor Joan Queralt í Oliva
donarà una conferència sobre el tema L'acampada collectiva de
la Secció d'Esports de Muntanya a Sant Maurici. 1931.

Dies 13 i 20.—A les 10 de la nit, el soci senyor Francesc Blasi
i Vallespinosa donarà dues conferències sobre el tema Serres de
Montagut.

Día 23.—A les 10 de la nit, el soci senyor Albert Oliveras i
i Folch donarà una conferència sobre el tema Mitja excursió pels
Alps francesos. El Dauphinè.

Aquestes conferències seran illustrades amb projeccions.

ADVERTIMENT. —ES demana als socis del CENTRE que vulguin in-
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dícar les conferències í excursions que tinguin preparades per a
aquest curs, per tal de poder ordenar-les amb temps.

Secció de Fotografia

Dia 1.— Excursió a Montserrat.
Dia 8.— Excursió a Sant Cugat de Salou (Castelladral).

Dia 15.— Excursió a Montserrat.

Dia 22.— Excursió a Guardiola, Sant Julià de Sardanyola, Sarn•-
tuari de Falgàs i Pobla de Lillet.

Dia 29.— Excursió a Sant Pere de Ribes í Canyelles.

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

SUB-SECCIO DE CINE D'AFICIONAT

La Secció de Fotografia prega als socis posseïdors d'aparells
cinematogràfics de filmar, que s'inscriguin a la Sub-Secció de Cine
d'Aficionat, per tal de cooperar a l'organització i engrandiment
de la mateixa per l'actual curs.

La inscripció pot efectuar-se en la llista que a ]'efecte està ex-
posada al CENTRE, i, en fer-ho, cal indicar el tamany dels films de
l'aparell.

Secció d'L'sports de Muntanya

Día 8.— Excursió a Montserrat (Roques de la Trinitat, Santa
Cecília, Monistrol).

Dia 15.— Excursió a Les Guilleries (Sant Romà de Sau).

Les altres sortides s'anunciaran oportunament.
Els dimarts, dijous i dissabtes, de 7 i mitja a 8 i mitja del matí,

continuaran les sessions de gimnàstica aplicada a l'esquí, a càrrec
del Professor austriac senyor Hans Rosenzweig. La llista d'ins-

cripcions segueix oberta al local de la Secció.

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

Secció de Geografia i Geologia

Per al Curs 1931-1932, aquesta Secció prepara un cicle de con-
ferències monogràfiques, que s'escauran una cada mes, en les quals
seran descabdellats temes de geología, geografía física, geografia
humana, etc., per notables tractadistes d'aquestes matèries.

La conferència d'aquest mes tindrà lloc el dia 24, a dos quarts
de 8 de la nit i anirà a càrrec del soci senyor Jaume Marcet i Riba
el qual descabdellarà el tema Les terrasses de Catalunya.

Secció d'Arqueologia i Història

CONFERÈNCIES

Dia 12.—A les 7 de la tarda, inauguració del Curs 1931-1932.
Amb aquest motiu el soci senyor Pelegrí Casades i Gramatxes do-
narà una conferència sobre el tenia Els darrers descobriments
fets per Sir Evaus a l'Illa de Creta. Reial temple-sepultura de
Minos.

Día 19.—A les 7 de la tarda, el soci senyor Josep Garrut donarà
una conferència sobre el terna L'Església de Sant Martí Sarroca.

Día 26.—A les 7 de la tarda, continuació de la conferència del
senyor Pelegrí Casades sobre Els descobriments de l'Illa de Creta.

Aquestes conferències seran iliustrades amb projeccions.

VISITES

Dia 8.—Visita al Museu Arqueològic de] Parc de la Ciutadella,
per tal de conèixer les noves adquisicions.

Dia 22.—Visita a la Casa Gremial de Revenedors, d'aquesta
ciutat.

L'hora d'aquestes visites será anunciada oportunament.

ADVERTIMENT

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