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Noticianí del mes de gener

Els refugis del Port de la Bonaigua. Ha arribat a coneixe-
ment del CENTRE que novament per manca de consignació se-
ran suprimits els refugis del Port de la Bonaigua, la qual cosa

ja motivà l'any passat unes gestions del CENTRE que donaren per

resultat el restabliment de la consignació.
Els serveis prestats per aquests refugis mereixen les majors

lloances.
El CENTRE ha començat una altra volta les gestions per tal d'a-

conseguir la conservació dels réfugis í evitar que es desatengui la
seguretat de l'única via que, a l'hivern, comunica amb la Vall
d'Aran, sense ésser tributària de França.

CONFERÈNCIES

carnet d'un esquiador. —Els dies 9 i 16 tingueren lloc unes ses
-sions, en les quals el senyor Josep M .  Guilera llegí diversos frag-

ments del seu llibre inèdit, intitulat Carnet d'un esquiador. Es
referí, principalment, a les excursions amb esquís realitzades l'any
1920, i als concursos que se celebraren a Núria els anys 1921 al
1923. El senyor Guilera illustrà l'esmentada lectura amb la pro-
jecció de clixés de fotografies d'aquella època.

La fatiga en l'esport de muntanya. —El dia 23, el Dr. Xavier
Farrerons i Co donà una conferència sobre aquest tema, la qual
fou illustrada amb interessants projeccions.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

La manca de neu obligà la suspensió de totes les curses i de
diverses excursions amb esquís projectades per al mes de gener.
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En cerca d'aquesta neu, que no volia afavorir les pistes i mun-

tanyes del Pireneu Oriental, s'efectuaren dues excursions a la Vall
d'Aran amb els següents itineraris:

Dies 1 al 6, Barcelona, Esterri, Santuari de les Ares, Orri dels

Gavatxos, pla de Beret, Santuari de Montgarri, pla de Beret, co-

llada de Marimanya, Montgarri, vall del Noguerra Pallaresa, Es-

terri; de] 25 al 31, Esterri, Port de la Bonaigua, Salardú, vall de

l'Aiguamoix, refugi de l'Estany Major de Colorés, Cercle de Co-
lomés, Salardú, Port de la Bonaigua, Esterri.

El día 25 s'efectuaren també les següents excursions: A Mata-

galls per Can Vidal, Sant Segimon, i retorn per Sant Marçal i
Roques de] Montseny; a Vich, Vilanova de Sau, Sant Romà de Sau,
vall del Ter, Sant Pere de Casserres, Sant Pere Pescador, La Teu

-lería i Manlleu; a El Bruch, Can Massana, col] de les Agulles i
Monistrol.

SECCIO D'ARQUEOLOGIA 1 HISTORIA

Aquesta Secció, desitjosa de formar l'índex dels colleccionistes
residents a les terres de llengua catalana, prega a tots els socis que
vulguin adherir-se a aquesta idea i que trametin, plena, una de les
fulles adjuntes. Ensems els prega que vulguin fer circular les altres
entre llurs coneixences, i que comuniquin al CENTRE els noms dels
colleccionístes que coneguin per tal de tr ametre-les -hi directament.
Aquest índex, en facilitar la coneixença mútua entre els colleccio-
nistes, será d'una gran utilítat, puix que permetrà la consulta de
persones especialitzades en temes determinats.

A l'índex han d'ésser compresos, no solament els colleccio-
nistes pròpiament dits, sinó també els aficionats a les antiguitats,
els quals, sense ésser-ho pròpiament, tenen antigalles de família,
com també els que fan arreplegaments de caràcter local, amb l'in-
tent de documentar la història d'algun poble o comarca.

Betlem i el Temple de Salomó. —El dia 15, el senyor Pelegrí Ca-
sades í Gramatxes donà una conferència sobre l'esmentat tema.
L'illustrà amb interessants projeccions, i descabdellà una relació
documentada entorn del mateix.

Folklore dels números.—El senyor Joan Amades donà una con-
ferència, el dia 22, en la qual dissertà sobre ]'original tema que
encapçala aquestes ratlles.
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L'escola catalana de l'escultura romànica. —El dia 29, el senyor
Feliu Duran i Cañameras donà la segona conferència del cicle
sobre L'escola catalana de l'escultura romànica. En aquesta con-
ferència, que fou il•ustrada amb nombroses projeccions de diapo-
sitives, el' senyor Duran i Cañameras detallà l'ornamentació de
les finestres, des de les més senzilles, que són les d'espitllera, fins
a les més riques, o sigui, les que tenen dues o tres columnes per
banda, Féu notar el conferenciant l'existència d'un grup de fines-
tres partides per dos, tres i, inclús, quatre pilars, i de tradició mu-
çàrab, les quals no són exclusives de l'arquitectura civil, sí bé
s'usen rarament en els edificis religiosos. La major part de la con-
ferència fou destinada a exposar l'evolució de] capitell corinti i a
descriure els diferents tipus de capitells dòrics, corintis i derivats
del corinti, cúbics, coberts de cistelleries i d'enllaços, fitòfits, zoòfits
i historiats, els quals enriqueixen les columnates dels nostres
claustres i la diferent ornamentació que presenten les impostes,
mal anomenades àbacs. Acabà el senyor Duran explicant l'origen
històric i constructiu dels claustres catalans.

SECCIO DE GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Durant aquest mes han continuat les lliçons del Curset sobre
Treballs de preparació, investigació i discussió per a arribar a la
delimitació comarcal de Catalunya, que explica el Professor se-
nyor Pau Vila.

SECCIO DE FOLKLORE

Agrupació dels Mantenedors dels Goigs. —Els membres que in-
tegren aquesta Agrupació s'han reunit corn de costum, per tal de
treballar en les tasques de llur especialitat.

SECCIO DE FOTOGRAFIA

Durant el enes de gener aquesta Secció ha efectuat les següents
excursions: dia 4, visita als jardins del Laberinte; dia 11, excursió
a Sant Esteve de Sasrovires, Sant Joan Samora i Sant Llorenç dels
Hortons; dia 18, a Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, Torre Pa-
llaresa i Santa Coloma; dia 25, a La Baells, Pedret i Berga.
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El dia 15, tingué lloc la sessió de Cine amateur, que habitual-

ment dóna el nostre consocí senyor Fontanet el tercer dijous de

cada mes.
Aquesta tingué per objecte demostrar la importància que per a

l'excursionisme té la filmació de pellícules de caires documentals.

Es projectaren els jardins del Laberinte, visita efectuada per

aquesta Secció feia pocs dies.
De] recull documental Belis indrets i Pireneu Català, que forma

el soci senyor Fontanet, projectà una excursió a les valls d'An-

dorra a l'estiu, í una altra a Camprodon en pie hivern.

Pels detalls no descuidats d'aquestes projeccions cinematogrà-

fiques, es pogué apreciar la importància que el cine documental

té per a la nostra terra. Les belleses de paisatge de ]'una i l'altra
comarca ens feren viure novament les excursions.

BIBLIOTECA

REVISTES INGRESSADES ÚLTIMAMENT. - SUMARIS RESUMITS

MAI ENRERA. BUTLLETÍ DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA
Royo, Josep Maria. Excursions pel Pireneu Franco-Aragonès.
La Vall d'Ordesa. 1930-169.

BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES
Solà, Fortià. De «La Baronia de Bages ». 1930-92.

PEÑALARA
Martínez Nacarino, J. Una excursión a la Isla dorada. 1930-303.
—Unas breves notas sobre el XV Salón de Fotografía de
Montaña. 1930-310.

ALPINISME
Arsandaux, Bobí. Les Droites par le versant d'Argentière.
1939-257.—Banchet, Geneviéve. Zermatt, le Breithorn, le Mont
Rose. 1930-266.—Jonquiére, Robert. Traversée du Alont Dolent
à l'Aiguille de Triolet. 1930-274 —Roch, André. L'Aiguille du
Fou par le versant d'Envers de Blaitière. 1930-279.

DONATIUS

GOURDAULT, JULES. —La Suisse. Etudes et voyages. 1e.-2e. Parties.
París, 1879-1880 (del senyor Gustau Gili).

IGLESIES, JOSEP. —El Priorat.--Reus, 1930 (del senyor Gustau Gili).
IOLESIES, JOSEP.— Delimitació del Camp de Tarragona. —Reus, 1930

(del senyor Gustau Gili).
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ALBUM MERAVELLA. — Llibre de belleses nturals i artístiques de
Catalunya. Vol. 111.— Barcelona, 1930 (del senyor Pere Pujol
i Casademont).

CASADES 1 GRAMATXES, PELEGRÍ. —Constantinobla Cristiana.—Bar-
celona (de l'autor).

LA ROCHÈRE, MN. LA G.—Les Chatelaines du Roussillon on le
Quercy au XVI sièc/e.--Tours (del senyor Pelegrí Casades í
Gramatxes).

ROCA, JosEPH M. a .— Espurnes. —Barcelona, 1916 (del senyor Pele-
grí Casades i Gramatxes).

CONFERENCIES I EXCURSIONS PROJECTADES
PER AL MES DE MARÇ DE 1931

Dia 6.—A les 10 de la nit, tindrà lloc una sessió de projeccions
de clixés de paisatges de Catalunya.

Dia 13.—A les 10 de la nit, el soci senyor Feliu Duran i Caña-
meras donará una conferència, illustrada amb projeccions, sobre
La vida material i espiritual al Poble Espanyol, de l'Exposició.

Dia 20.—A les 10 de la nit, el soci senyor Francesc Pujol i Al-
gueró donará una conferència sobre Caires de l'Excursionisme:
1. A manera de pròleg. II. El poeta i l'excursionisme. III. L'ex-
cursionisme i la gimnàstica com a complement. IV. Conclusió.

Dia 27.—A les 10 de la nit, tindrà lloc una sessió de projeccions
de clixés de diversos indrets catalans.

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 dirnecres 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
deis goigs i procurar intercanvis.

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

Dia 8.— Excursió a Figuerola, Pla de Cabra i Pont d'Armentera.

Dia 15.— Excursió a Sant Mateu de Bages í Fonollosa.

Dia 22.— Excursió a Vic, Senfores, Santa Eulàlia de Riuprimer,

Santa Maria d'Oló, Sant Feliu Saserra, Prats de Llussanès i Santa

María d'Olost.

Dia 29.— Excursió a Arbúcies i Sant Feliu de Buxalleu.

Dies 5 i 6 d'abril. — Excursió a La Baells, Santuari de la Por-
tella, Santuari .de la Quart i Vilada.

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

Aquestes sessions van acompanyades d'explícacíons teórico
-pràctiques, a càrrec de diversos cineastes, els noms dels quals, així

cons els temes a descabdellar i les pellícules que es projectaran,
seran anunciats oportunament.

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, que 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 tríades 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 de la nit, í seran
posades de manifest en la taula d'anuncis.

Secció d'Esports de Muntanya

Dies 1 i 2.— Participació als campíonats d'Espanya d'esquís,
a Madrid, organitzats per la «R. S. E. de Alpinismo Peñalara ».

Dia 8.— Participació en l'aplec dels esquiadors de Gràcia.

Dia 15. —Participació en la cursa de relleus interclubs, organit-
zada pel C. E. Barcelonès.
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Dia 19.—Cursa comarcal pirenenca.—Cursa de baixada del
Puigllançada.

Dia 22.—Cursa de parelles mixtes.

Dia 29.--Cursa d'alta muntanya.

En dies que es fixaran, segons l'estat de la neu, s'organitzaran
les curses de mig fons per a juniors i senyoretes, la dels 100 metres
llançats, el campionat de salts i la social del CENTRE.

Aquestes curses s'anunciaran oportunament per mitjà de la
premsa.

Els dimarts, dijous i dissabtes al matí, continuaran les sessions

de gimnàstica aplicada a l'esquí, a càrrec del professor senyor
Rosenzweig.

Aquest professor també donarà cursets per a grups i lliçons
particulars cada dia festiu a La Molina.

ADVERTIMENT. —La Secció estableix els divendres, de 8 a 9 de la

vetlla, per a canviar impressions í ultimar els itineraris i horaris
de les excursions del diumenge.

Secció de Geografia 1 Geologia

Aquest més continuarà el curset a càrrec del Professor senyor
Pau Vila, sobre Treballs de preparació, investigasió i discussió
per a arribar a la delimitació comarca] de Catalunya.

Les lliçons d'aquest curset es donen tots els dimecres a dos
quarts de vuit.

Secció d'Arqueologia i Història

Aquesta Secció té en projecte diverses conferències per al mes
de març, els temes de les quals i el noms dels conferenciants seran
anunciats oportunament.

ADVERTIMENT. —EIS membres d'aquesta Secció es reunírali, 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 insígnia del CENTRE,
per tal d'evitar confusions amb persones que, titulant-se excur-
sionistes, no guardin la deguda compostura.
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Pels Alps del Valais. Weisshorn (4512 in.), per ALBERT OLIVE-
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