
BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

SUPLEMENT AL N.° 446	 JULIOL DE 1932

Noticianí del mes de juny

Junta General ordinària.—EI día 30, tingué lloc la reglamentà
-ria Junta General ordinària de socis, en la qual després de feta la

renovació de càrrecs de la Junta Directiva, aquesta quedà consti
-tuïda en la següent forma:

President, senyor Pau Vila i Dinarès; Vice- President, senyor
Ignasi Folch i Girona; Secretari primer, senyor Félix Turull i Four-
nols; Secretari segon, senyor Josep M.  Vilaseca í Ballbé; Tresorer,
senyor Ignasi Canals í Tarrats; Comptador, senyor Joan Roig i

Ferrer; Bibliotecari, senyor August Calvó i Serdañons; Vocal Con-

servador del Local i Arxiver General, senyor Albert Oliveras i
Folch; Vocals, senyor Francesc de P. Maspons i Anglasell; senyo

-reta Maria de Quadras i Feliu; senyor Secundí Coderch i Mir; se-
nyor Josep Colominas i Roig (President de la Secció de Folklore);

senyor Francesc Blasi i Vallespinosa, (President de la Secció de

Fotografia í de la Secció de Cinema); senyor Josep M.  Guilera i

Albiñana (President de la Secció d'Esports de Muntanya); mossèn
Josep R. Bataller i Calatayud (President de la Secció de Geografia
i Geología); i senyor Pelegrí Casades i Gramatxes (President de la

Secció d'Arqueologia i Història).

Comissió de Publicacions. — President, senyor Pau Vila i Dina-

rès; Vice-President, senyor Francesc Blasi i Vallespinosa; Vocals,
senyors Francesc de P. Maspons i Anglasell, August Calvó i Ser-

dañons i Secundí Coderch i Mir.

Comissió de Xalets i Refugis.— President, senyor Pau Vila i

Dinarès; Vice- President. senyor Josep M. Ros i Vila; Tresorer, se-
nyor Enric Ribera i Llorens; Vocals, senyors Lluís Estasen i Pla i
Albert Oliveras i Folch.
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Secció de Folklore.— Després de la renovació d'aquesta Secció
la seva Junta Directiva quedà constituïda en la següent forma: Pre-

sident, senyor Josep Colominas i Roig; Vice- President, senyor Jo-
sep Roig i Punyet; Secretari, senyor Climent Viscarri i Torres;

Vocals, senyors Joan Amades i Gelats, Enríc Ribas i Virgili, Josep
Ribot i Calpe ' i Joan Fonta i Manau.

Secció de Fotografia.—Després de la Junta General ordinària
celebrada el dia 16, la Junta Directiva d'aquesta Secció quedà
constituïda en la següent forma: President, senyor Francesc Blasi i
Vallespinosa; Vice- President, senyor Rossend Flaquer i Barrera;
Secretari, senyor Josep M. Vilaseca i Ballbé; Tresorer, senyor An-
toni Bergnes i Serrallach; Arxiver, senyor Manuel Comella i Seguí;
Director del Laboratori, senyor Joan Roca i Miracle; Vocals, se-
nyors Josep Gaya i Casanovas, Joan Prats i Vidal i Salvador Mas-
suet i Amorós.

Secció de Cinerna.— Després de la constitució d'aquesta Secció
la seva Junta Directiva quedà integrada de la següent forma: Pre-
sident, senyor Francesc Blasi i Vallespinosa; Vence- President, se-
nyor Ignasi Canals i Tarrats; Secretan, senyor Alfons Lagoma i
Allué; Vocals, senyors Joan Prats i Vidal; Josep M. Galceran i Bo-
net, Lluís Masriera i Rosés, i Eusebi Ferré i Borrell.

Secció d'Esports de Muntanya.—Després de la Junta General
ordinària celebrada el dia 16, ]a Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent forma: President, senyor Josep M.
Guilera i Albiñana; Vice- President, senyor Josep Tonent i Sostres;
Secretari, senyor Eugeni Mora i Obrador; Tresorer, senyor Marc
Armenteras i Camp; Vocals, senyors Josep Rovira i Cardona, Ros-
send Flaquer i Gil, Enric Bufill i Canadell, Eliodor Orfila i Cas-
tells, i Ignasi de Quadras i Feliu.

Secció de Geografia i Geologia.—Després de la Junta General
ordinària celebrada el dia 23, la Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent forma: President, mossèn Josep
R. Batallen i Calatayud; Vice- President, senyor Pau Vila i Dinarès;
Secretari, senyor Francesc d'A. Martín i Julià; Tresorer, senyor
Manuel Sancristòfol i Arboix; Conservador, senyor Josep JubanY
i Busquets; Vocals, senyors Josep Closas i Miralles, i Josep M. Tho-
nmas 'i Domènech.



95

Secció d'Arqueologia í Història. —Despres de la Junta General
ordinària celebrada el dia 18, la Junta Directiva d'aquesta Secció
quedà constituïda en la següent forma: President, senyor Pelegrí
Casades i Gramatxes; Vice-President, senyor Frederic Damians
i Manté; Secretari, senyor Manuel de Genovart i Boixader; Arxi-
ver, senyor Enric Vilaseca i Tock; Vocals, senyors Gabriel Roig
i Font, Artur Valen i i Pupurull, Jaume Colomer i Montset, i Joaquim
Gich i Martí.

Junta General extraordinària. --E1 mateix dia 30 en què tingué
lloc la reglamentària Junta General ordinària, a continuació d a-
questa el CENTRE celebrà Junta General extraordinària per a pro-
cedir a la modificació de l'Estatut.

Després de l'esmentada Junta, que continuà el dia 4 de juliol,
el susdit Estatut quedà modificat com segueix:

Estatut

Objecte del Centre

ARTICLE PRIMER. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, CLUB

ALPÍ CATALÀ, és l'associació resultant de la fusió de la primitiva As-
sociació Catalanista d'Excursions Cienlifiques i de l'Associació
d'Excursions Catalana, i continuadora de la primera, fundada el 26
de novembre de 1876.

Té per objecte recórrer les comarques de Catalunya, per tal
de conèixer, estudiar i conservar el que ofereixen de notable la na-
turalesa, la història, l'art i la literatura en totes llurs manifesta

-cions; així com la llengua, les tradicions i els costums de llurs
habitants; í practicar i fomentar l'excursionisme i els esports de
muntanya en tots els seus aspectes dins i fora del territori de Cata-
lunya, valent -se de tots els mitjans conduents a la consecució
dels seus fins.

ART. 2.°n El CENTRE tindrà el seu domicili a la ciutat de Barce-
lona, i la seva llengua oficial serà la catalana.

Dels assocíats

ART. 3 e El nombre d'associats serà illimitat, i seran classifi-
cats en honoraris, protectors, residents, juniors» i forans.

ART. 4.rt Seran associats honoraris els qui, tenint contret algun



mèrit molt rellevant relacionat amb l'objecte del CENTRE, siguin no-
menats per la Junta General.

ART. 5e Seran socis protectors tots aquells que contribueixin
voluntàriament al sosteniment del CENTRE amb una quota no infe-
rior a deu pessetes mensuals. Seran admesos de conformitat amb
el que prescriu l'article següent per als associats residents.

ART. 6. e Seran socis residents els individus que siguin propo-
sats per dos associats o per un vocal de la Junta Directiva, i
acceptats per aquesta.

La proposta de soci resident serà signada pel proposat i ex-
pressarà:

ter El nom, naturalesa, edat, professió i domicili del pro-
posat.

2.° n Qualsevol especial aptitud o afecció que tingui, relacio-
nada amb el propòsit del CENTRE.

Aquesta proposta será exposada durant vuit dies, en el local
del CENTRE, per tal que els associats puguin fer a la Junta Direc-
tiva les observacions oportunes respecte a l'admissió.

Els socis residents pagaran la quota mínima de 3 pessetes
mensuals.

Els socis residents que pertanyin a la família d'un altre soci
í que visquin sota la seva potestat o en la seva companyia pagaran
la quota de 2 pessetes mensuals.

No obstant, a tots els ingressats amb anterioritat al 31 de de-
sembre de 1920 els seran respectades les antigues quotes.

Els associats perdran aquest dret en cas d'ésser baixa del CEN-

TRE, i hauran d'abonar les noves quotes establertes, en cas de
reingrés.

La Junta Directiva queda facultada per establirun dret d'entrada,
quan així ho creguí convenient.

ART. 7, e Seran socis juniors els qui no tinguin niés de 22 anys,
i que en ingressar declarin expressament que volen pertànyer a

aquesta classificació; i els qui, fent la mateixa declaració, encara

que ultrapassin aquesta edat, dediquin llur activitat, únicament i

exclusiva, als estudis d'una professió, art o ofici, en alguna facultat
universitària o escola superior, i no hagin obtingut cap títol acadè-
mic o professional.

Els socis «juniors • pagaran la quota mínima d'una pesseta al

mes, tindran els drets que atorguen als altres satis els paràgrafs
segon, tercer i quart de l'article 9. e i seran proposats i admesos en

igual forma que els residents.
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El soci «junior» que sigui baixa del CENTRE, cas de sollicitar
el seu reingrés no podrà classificar -se en aquesta categoria.

Des del moment que compleixin l'edat de 22 anys o bé obtinguin
algun títol acadèmic, automàticament passaran a la categoria de
socis residents amb tots els drets i deures. La Junta Directiva está
facultada per a posar, mantenir o deixar de mantenir en vigèn-
cia aquest article, segons cregui convenient als interessos del
CENTRE, però en donará compte en la primera junta General que
tingui lloc.

ART. 8. è Seran socis forans aquells que tinguin llur residència
permanent fora de la ciutat de Barcelona i, com els residents, siguin
proposats per dos associats o per un vocal de la Junta Directiva, i
acceptats per aquesta.

Els esmentats socís pagaran la quota mínima de 2 pessetes
mensuals.

La junta Directiva queda facultada per a proporcionar als socis
forans els avantatges que els posin més en contacte amb el CENTRE.

ART. 9. è Tots els associats, excepte els honoraris i els,juniors»,
tindran veu i vot en les deliberacions de les Juntes Generals del
CENTRE.

Taiubé tíndran dret:
A usar de les pertenences del CENTRE dintre del seu local, preví

consentiment de la Junta Directiva í d'acord amb els reglaments
establerts.

A beneficiar-se dels avantatges que el CENTRE pugui proporcio-
nar-los en tots sentits.

I a dirigir a la Junta, per escrit, totes les observacions que

creguin pertinents al millor èxit en la direcció i progrés dels tre-
balls del CENTRE.

Hauran de cedir a la Biblioteca, sempre que això sigui possible,
un exemplar de les obres que publiquin o hagin publicat, relacio-
nades amb l'objecte i activitats de] CENTRE.

De les Seccions

ART. 10, El CENTRE podrà dividir-se en diferents Seccions per
al millor compliment del fi per al qual fou creat, í d'acord sempre
amb la seva especial naturalesa.

Per a la formació de les Seccions, serà requisit indispensable
la presentació d'una sollicitud a la Junta Directiva, signada, al-
menys, per vint socis residents.



En aquesta sollicítud haurà de fixar-se el nom, objecte i condi-
cions de la Secció, com també un projecte de reglament intern.

La Junta Directiva és la que ha d'aprovar, en definitiva, la cons-

titució i reglament de les Seccions. Per a això ha d'ésser-li favo-
rable el vot de les tres quartes paris dels individus que la cotn-
ponen.

ART. 11. Cada Secció es regirà per una Junta que ella mateixa
nomenarà, el president de la qual será vocal nat de la Junta Di-

rectiva del CENTRE.

La representació de les Seccions será merament interna i de cap
efecte fora del CENTRE i en les seves relacions amb altres entitats.

Les Seccions vénen obligades a reunir-se en Junta General
durant la primera quinzena de juny de cada any. La Junta Directi-
va del CENTRE podrà dissoldre la Secció que persistentment doni
proves de manifesta ineficàcia en la seva actuació. L'acord de dis-
solució pres per la Junta Directiva quedarà, però, sense efecte sí
un nombre de socis de la Secció, no inferior a 20, per escrit i en el
terme de vuit dies es comprometen a continuar la Secció contra la
qual hagi recaigut l'acord i a donar-li una major activitat.

De les Delegacions

ART. 12. El CENTRE podrá tenir Delegacions, les quals seran
constituïdes únicament per socis forans.

El naírim de socis necessaris per a constituir una Delegació
serà de 10. En les poblacions on es constitueixi una Delegació,
els socis forans que hi existexin estaran obligats a formar-ne part.

Les Delegacions es regiran per un reglament especial de Dele-
gacions, establert pel CENTRE.

De la junta Directiva

ART. 13. El CENTRE serà regit, administrat i representat per una
Junta Directiva, composta d'un president, un vice- president, un tre-
sorer, un comptador, un secretari primer, un secretari segon, un
bibliotecari, quatre vocals i els presidents de les Seccions que re-
glamentàriament estiguin constituïdes.

Els vice- presidents de les Seccions podran substituir els seus
respectius presidents en les juntes de la Directiva, quan aquests es-
tiguin impossibilitats d'assistir-hi. Cap president o vice- president de
Secció no podrá representar niés d'una Secció dintre la Junta Di-
rectiva del CENTRE.



99

ART. 14. La Junta Directiva serà elegida cada any, per meitat,
pels socis protectors, residents i forans, en la segona quinzena del
mes de juny, i els elegits prendran possessió dintre els primers
vuit dies del mes de juliol.

ART. 15. El presideirt i el vice- president seran elegits directa-
ment per al càrrec pels socis que prenguin part en l'elecció, i els
altres elegits ho seran com a individus de la Junta Directiva, els
quals es repartiran els càrrecs en la primera sessió que celebrin
després de l'elecció.

ART. 16. Són atribucions de la Junta Directiva:

a) El govern í administració del CENTRE i la realització dels
seus fins.

b) La convocatòria de les juntes generals ordinàries i extra-
ordinàries.

c) La confecció dels pressupostos i la redacció de la Memòria
anual donant compte de l'actuació i administració del CENÏRE i de
l'estat econòmic de] mateix.

d) Donar impuls i dirigir els treballs que es facin, i aprofitar
per a tal fi les especials condicions dels associats manifestades en
les propostes d'ingrés; i

e) Representar el CENTRE en actes oficials i públics.

ART. 17. En cas de quedar vacant algun dels càrrecs de la
Junta Directiva, feta excepció del de president, ocuparà el seu lloc
un altre dels vocals, previ acord corresponent, fins a la celebració
de la junta General ordinària o d'una d'extraordinària; però quan
les vacants siguin més de tres conjuntes o es produeixin en aquest
nombre en un sol exercici, les tres vacants seran proveïdes per
elecció en junta General extraordinària, la qual haurà de celebrar-
se el mes següent d'haver -se produït 1'últiuna vacant.

Disposicions generals

ART. 18. El CENTRE celebrarà anualment, en la segona quinzena
del mes de juny, una Junta General ordinària per a tractar d'as

-sumptes administr atius i reglamentaris, en la qual haurà de fer-se

l'elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, segons prescriuen els
articles 13, 14 i 15, i haurà d'aprovar -se l'estat de coniptes anual

presentat pel senyor tresorer.
La Junta General podrá discutir les proposicions que la Junta

Directiva presenti, i les que facin els socis si s'han presentat a la

Junta Directiva per escrit i amb cinc dies d'anticipació.
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El mes d'octubre haurà de celebrar-se una sessió inaugural de

curs, en la qual el secretari de l'últírna Junta Directiva llegirà una
Memòria referent als treballs verificats durant l'any, í el president
de la nova Junta pronunciará el corresponent discurs inaugural.
El president podrà, d'acord amb la Junta Directiva, delegar dita

tasca en algun altre dels seus membres.
ART. 19. La Junta General no es reunirá com a extraordinària

sinó en les ocasions següents:
ter En les circumstàncies que els articles 17, 24 i 25 expressen.
2. no A petició, per escrit, raonada i signada, d'una tercera part

part dels associats protectors, residents i forans.
3. er Quan per tractar d'assumptes de gran importància, sigui

acordat per la Junta Directiva, essent favorables tots els vots en
majoria absoluta.

ART. 20. Tots els acords del CENTRE seran presos per votació
de la meitat més un dels individus presents. Será precisa, en les
sessions de la Junta General i de la Directiva, l'assistència de la
majoria absoluta en primera convocatòria; però en les segones
convocatòries, exceptuant el que preveuen els articles 24 i 25, seran
vàlids els acords, qualsevuila que sigui el nombre dels que hi con-
corrin. El vot presidencial decidirà l'empat en tota ocasió.

En les discussions se seguirà l'ordre generalment establert, però
no constaran en acta, i sí solament els acords que es prenguin.

Les convocatòries seran sempre fetes per paperetes passades
a domicili, que expressaran l'objecte de la Junta.

ART. 21. Els donatius d'obres o altres objectes fets al CENTRE

hauran d'ésser consignats en acta, expressant els termes quan
siguin fets en condicions especials, a niés a més d'arxivar -se els
documents que els acompanyin, per als efectes del retorn, en cas
que hagués de verificar-se.

ART. 22. Queda terminantment prohibit als associats ocupar-
se, com a talc, de qüestions i matèries purament polítiques í reli-
gioses.

ART. 23. La Junta Directiva donará de baixa els socis que esti-
guin en descobert en el pagament de les quotes de sís mesos.

La Junta Directiva abans de decretar la baixa avisará l'inte-
ressat.

Al soci que hagi estat donat de baixa per deute de quotes, no
li serà admesa cap nova sollicitud de reingrés fíns que hagi pagat
les quotes degudes.

Les altres infraccions d'aquest Estatut o faltes contra el bon
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nom del CENTRE, comeses per qualsevol associat, seran objecte
d'una amonestació, per escrit, de part de la Junta Directiva.

Quan un associat, havent merescut una amonestació tornés a
reincidir, la Directiva reunirà Junta General, la qual, després d'oir
l'interessat, sí aquest ho demanés, resoldrà sense discussió i en
votació secreta, si s'ha d'excloure l'infractor.

En cas de falta greu, la Junta Directiva podrá acordar la sus-
pensió de l'amonestat en els drets de soci, fins a tant que es reu

-neixi la Junta General.
ART. 24. El present Estatut no podrà ésser reformat en tot ni

en part, sinó per acord pres en Junta General extraordinària, en
els casos i condicions següents.

1. er Quan la Junta Directiva, segons el que prevé el paràgraf
tercer de l'article 19, i prévia conformitat de les tres quartes parts
dels individus que la componguin, reconeixent la necessitat de la
reforma, formuli proposició concreta sobre el punt o punts refor-
mables í la comuniqui per escrit a cada un dels associats amb
quinze dies, aliuenys, d'anticipació a la data en qué s'hagi de cele-
brar la Junta General extraordinària, i que aquesta aprovi la mo-
dificació, essent favorables, almenys, les dues terceres parts dels
vots dels associats presents a la mateixa.

2.on Quan mitjançant petició raonada í signada, ho reclami
la tercera part dels associats, í prèvia la comunicació als restants
en la forma esmentada en l'anterior paràgraf, sigui aprovada per
la majoria absoluta dels vots dels concurrents a la Junta General.

ART. 25. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, Con] a per-
sona jurídica, podrá posseir, adquirir, gravar, i alienar béns de
tota mena; contraure obligacions, i exercir accions civils, criminals
i administratives.

El president del CENTRE tindrà la plena representació de l'enti-
tat en tota classe d'actes i contractes, així com en tots els assurnp.-
tes, tant administratius com judicia!s; podrá atorgar poders í qual-
sevol altre document notarial per acord de la Junta Directiva, i
amb l'obligació de donar-li compte dels actes practicats en virtut
d'aquesta autorització.

La Junta General extraordinària serà l'única facultada per a
acordar l'alienació í gravamen de qualsevol immoble propietat del
CENTRE, i per a la dissolució de] mateix CENTRE. Per a ésser vàlids
aquests acords, serà precís que la Junta General extraordinària,
sigui convocada prévia petició escrita de les dues terceres parts
dels associats, protectors i residents, i l'alienació i gravamen de
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l'immoble o la dissolució del CENTRE sigui acordada per les tres
quartes parts deis associats presents a la Junta. Amb tot, l'acord
de dissolució no surtirá efecte si es troba un nombre de socis
no inferior a la dècima part del total deis del CENTRE, que per es-
crit, i dins un terme de quinze dies, es comprometin a continuar-lo.

ART. 26. Arribat el cas de dissoldre el CENTRE, será nomenada
una comissió especial per a ultimar la liquidació deis cabals i la
deis béns propietat del mateix, fent donació deis que siguin de lliure
disposició a la comunitat que entre les existents aleshores tingui
més afinitat ainb aquest CENTRE, sempre que la Junta General no
hagi disposat altra cosa en el moment d'acordar la dissolució.

ART. 27. La Junta Directiva queda especialment facultada per a
aclarir i resoldre tot dubte que pugui suscitar l'aplicació o inler-
pretació d'aquest Estatut, í per a resoldre els casos no previstos.
Els seus acords tindran la mateixa força que el present Estatut
mentre no el contradiguin.

Guia de la Vall de Ribes. —La Comissió de Publicacions ha po-
sat a la venda la Guia de la Vall de Ribes, de César A. Torras,
segona edició, notablement millorada.

Ultra una sèrie de fotografies deis llocs més pintorescos de la
Vall de Núria i de les altes Valls del Freser, porta anex un nou
mapa. la consulta del qual és indispensable per a la visita a les
esmentades valls.

El preu és de 10 pessetes; als socis se'ls cedeix amb el deu per
cent de descompte.

Guies en preparació.—Estan en vies de publicació les guies de
La Maladeta, Val] d'Aran, Camprodon i l3ergadà.

La Comissió de Publicacions prega tots els socis que tinguin
dades d'aquestes comarques que vulguin facilitar-les per tal de te-
nir-les en compte en l'edició de les esmentades guies.

Xalet de la Renclusa.—El servei d'estiu del Xalet de la Ren
-clusa començarà enguany a partir del 2 de juliol, a càrrec de la

senyora vídua de Sayó, de Benasc, con y d'habitud, fins a les darre-
ries de setembre.

N'Antoni Abadías torna a la seva activitat muntanyenca, total-
ment restablert de l'accident que l'immobilitzà bona part de la ten]-
porada anterior.

Ens del haver de fer públic un fet ocorregut durant el nies d'a-
bril darrer, però les circumstàncies en qué ha estat realitzat cus hi
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obliguen. Una caravana de coneguts esquiadors francesos, entre els
quals es trobava un guia de Luchon adscrit al «Club Alpin Fran-
çais», al qual també pertanyen els esquiadors, penetrà dins el Xa-
let, tancat tot l'hivern, per residir la fawília Sayó a Benasc, per una
finestr a del pis superior, de fácil abastar per la neu que s'acumula
a la part posterior (le l'edifici, malgrat el respecte que han de tenir
tots els muntanyencs a la propietat d'altri. Al costat del Xalet on es
guarda la roba, atuells i provisions, queda obert al públic el Refugi
d hivern, proveït de llenya í palla en quantitat suficient per a re-
duir les inclemències del temps en aquelles altituds.

Sense donar usés importància a l'assumpte, malgrat les proves
testimonials que obren en el nostre poder, volem fer públic aquest
fet deplorable, amb la nostra repulsa, perquè serveixi de guia de
conducta a tothom, i assegurem que en cas de reincidència será
perseguit com es mereix. No esperen haver de parlar novament
de fets com l'actual, que tant de disgust causen entre els munta

-nyencs correctes.

Restauració del monestir de Breda.—S'està portant a terme la
reconstrucció del claustre de l'antic monestir de monjos benets de
Sant Salvador de Breda, fundat en 1028 per Guerau i Erniessinda,
vescomtes de Cabrera.

L'esmentat claustre pertany als últims temps del rornàníc, i, per
tant, ha d'atribuir -se a les darreries del segle xtti. Convertida
aquesta ímportant dependència, després de 1'exclaustració del 1835,
en corral i destinada a altres usos no menys impropis, mutilades
les seves galeries i en un lamentable estat d'abandó i ruïna, ha ar-
ribat, sortosament, l'hora de salvar l'esmentat notable exemplar de
la nostra arquitectura religiosa.

Confiada l'obra al Servei de Catalogació de Monuments del
Govern de la Generalitat, ha trobat, sortosament, l'auxili moral
i material de l'Ajuntament de Breda, i d'una faisó especial, de] pro-
pietari del monument, senyor Ricard Rabasa. Contribueixen a la
bona obra el senyor Rector de Breda, Mossèn Pere Prat, i alguns
veïns de la vila, entre ells la família Llorens. No havem d'oblidar
les gestíons que, per tal d'aconseguir la salvació i restauració de
l'esmentat claustre, ha portat a feliç acabament el soci del CENTRE

senyor Manuel de Genovart.
Sembla que hi ha el propòsit d'habilitar el repetit claustre en

Museu local, i recollir-hi alguns exemplars, la conservació dels
quals és de positiu interés.
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Aplec Excursionista.—El dia 5 de juny, una comissió de socis
del CENTRE assistí al VI Aplec Excursionista de les Comarques
Tarragonines, celebrat aquest any en el bosc de Poblet, en l'indret
on s'escau el Xalet del Tillar, gairebé amagat per la vegetació es-
plendent que és característica del renomenat bosc de Poblet.

Igual que els altres anys, aquest aplec també es veié concorre-
gut, í s'hi desplegà el programa de la festa enmig d'una franca i
cordial companyonia, com és proverbial entre excursionistes. Els
organitzadors poden estar ben satisfets de l'èxit assolit.

La Casa Fivaller adquirida per l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre.— Assabentada la Junta Directiva que l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre ha adquirit la Casa Fivaller, de la plaça del
Beat Oriol, de la nostra ciutat, acordà felicitar l'esmentat Institut
per aquesta adquisició, així com manifestar-li que el CENTRE es-
pera que serà respectat el carácter de l'històric casal, contribuint
a embellir aquella plaça típica.

L'Institut ha contestat, en atent ofici, significant que aquest ha
estat sempre el seu pensament, gelós com és que siguin respec-
tats els monuments tradicionals i tot el que formi part integrant de
la nostra història.

Missa a les cinc del matí. —El reverend senyor Ecònom de la
parròquia de Sant Pere de les Puelles, ens essabenta que en aque-
lla església es celebrará missa a les cinc del matí, tots els diumen-
ges i dies festius dels mesos de juny, juliol i agost. La qual cosa es
posa en coneixement de tots aquells a qui pugui interessar aques-
ta nova.

III Congrés Internacional d'Alpinisme.--Amb motiu de la cele-
bració del III Congrés Internacional d'Alpinisme que tindrà lloc a
Chamonix, del 25 al 28 d'agost vinent, el «Club Alpin Français>»
organitza, amb la collaboracíó dels «Carupeurs de France», un
Campament.

1. Aquest camp estará obert del 13 d'agost al 5 de setembre.
2. Hi podran entrar autos amb remolcs i roulottes.
3. Estarà guardat.
4. Estarà situat als afores de Chamoníx; gran nombre de car-

tells anunciadors (Camp del «Club Alpín Français ,) seguit d'una
fletxa) profusament repartits, facilitaran l'accés al lloc de situació.

5. Aquest camp estarà obert a totes les persones membres
del C. A. F. o no.
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6. Está fixada una taxa de 3 francs per dia i per persona du-
rant el temps de permanència, destinada a cobrir les despeses
d'organització.

7. El camp serà suficientment gran per a permetre l'aïllament
de les persones que ho desitgin.

Per a tots els informes complementaris hom pot adreçar -se a
l'estatge social del «Club Alpin Françaís», i al CENTRE.

Socis ingressats durant el segon trimestre de 1932. —Josep Sa-
garó i Vila, Josep M .  Rius i Vilanova, Antoni Sauri i Sirés, Lluís
Masríera i Rosés, Joan Moreno i Rubio, Frederic Subirás i Castelló,
Josep M .  Galceran í Bonet, Marius Valls i Carabén, Germà Ramon
i Cortés, Domènec Giménez i Botey, Isidre Socias i Ferré, Lluís
Baltà i Solà, Joan Romaní i Oliva, Alfons Puig i Claramunt, Pathe
Baby S. A. E., Joan Sutrá i Viñas, Carles Schott, Montserrat Berto-
meu de Domènech, Antoni Torner í Claramunt, Joaquim Pau i Co-
sialls, Samuel Bengtson i Jerngreu, í L. A._Ellwood.

CONFERÈNCIES

Tossa de Mar. Descripció de la costa, vila i rodalia. —El dia 3,
eI senyor Joan Danés í Vernedas donà la primera conferència del
cicle al seu càrrec, la qual versà sobre el tema esmentat.

Començà per suggerir la idea de procurar que Catalunya torni
a encarar-se amb la mar, perquè simbolitza la llibertat, i de practi-
car l'excursionisme marítim, ple d'encant i d'eficàcia insospitada,
en forma que el conferenciant, que havia estat moltes vegades a
Tossa, pot dir que no conegué aquest poble fins que hi anà per
mar, en día en qué fou possible de contemplar les belleses que s'hi
conjunten, la dinámica de la costa i l'estàtica de la muntanya. L'es-
pectacle que se li oferí fou magnificent, tal corn el deuen veure els
nombrosos artistes estrangers que hom troba invariablement a

Tossa, com si Tossa fos talment la Meca dels pintors.
Descrigué una per una totes les cales, platges, coves, puntes,

illetes, penya - segats i accidents de la costa, per entre els quals 1'aí-

gua joguineja bo i promovent plomalls d'escuma blanquíssíma,
d'on hom espera veure sorgir una altra Venus olímpica.

De la vila nova en ponderà, ultra els carrers estrets i polits, la
major part de les façanes de les cases, ornades de flors i de plan-
tes de jardineria, cultivades, al peu dels portals, en estres ade-

quats. Detallà, també, els monuments i els objectes arqueològic
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escampats per la vila, i, d'aquests, els que va recollir el Dr. Ignasi
Melé, amb tots els quals, juntament amb els 500 i tants dibuixos j

pintures que formen la gràfica monumental de Tossa, feta per Mos
-sèn Josep Soler de Morell, es pot construir un museu d'importància

excepcianal, perquè pot abastar tota la vida de Tossa des dels
temps prehistòrics fins als nostres dies. Cony que és un museu que
está en via de realització, excità el zel de les autoritats i patriotes
de Tossa perquè sigui ben aviat un fet, puix que serà un nou atrac-
tiu d'aquella població. I encara gosà indicar que el lloc més a pro-
pòsit per a museu sería la casa del Sant Drap, tant per a conservar
ben viva la piadosa tradició d'aquest minúscul tros del sudari de
Crist, com per a honorar el clos de Vilavella, testimoni de la vida
tossenca medieval.

Finalment, descrigué la rodalía de Tossa, la seva plana fecun-
da, les seves voreres de riu on es troben covats de selva verge,
í els immensos boscos d alzines sureres; d'aquí que tota la vall si-
gui una vall rica i plena i, àdhuc, per la seva situació geográfica,
una vall amagada del món, gràcies a les muralles naturals forma-
des per les cingleres que coronen tots els cims, els quals vénen cul

-minats pel puig de les Cadiretes, que és un mirador esplèndid í
estació-estada d'una línia de comunicacions establerta pels france-
sos quan la guerra de la independència.

La conferència fou illustrada amb un bell nombre de projeccions
fotogràfiques degudes al Dr. Marçal Ballús.

Tossa de Mar. Estudi arqueològic. —El dia 10, el senyor Joan
Danès i Vernedas donà la segona conferència del cicle sobre Tossa,
en la qual tractà de l'arqueologia, història i folklore d'aquesta vila
catalana.

En començar digué que la troballa feta a Tossa de destrals pa-
leolítiques i els monuments megalítics sortosament conservats a
la vall d'Aro, confirmen el supòsit que la raó natural ja preveía,
o sigui, que Tossa ha estat habitada tostemps, bo i aprofitant les
seves immillorables condicions climatològiques. És natural, per
tant, que Tossa hagi conegut el rebombori de pobles que han tin-
gut més o menys predomini en la Mediterràuia, cona són els egip-
cis, els ligurs, els tiris, els cartaginesos, els grecs... D'aquests, a
Tossa se'n troben proves inequívoques, fins al punt que se sospita
que era una sub- colònia d'Empúries, la Toxa de què parlen els
docunients.

Parlà dels romans, els quals, amés de cerámica i monedes,
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han deixat a Tossa la «Villa» descoberta per Ignasi Melé, en unes
habitacions de la qual es trobaren els atuells de la fabricació d'oli,
i, en altres, una pavimentació de mosaic d'una excepcional impor-
tància. Retregué els escrits de Melé, els dictàmens del doctor Schul-
ten i del doctor Bosch Gimpera, i les memóries de l'Institut d'Es-
tudis Catalans i del propi CENTRE. Tota aquesta documentació li
serví de base per a poder continuar els parers que, respecte de la
interpretació d'una llegenda que porta un dels paviments de mo-
saíc, han donat el Pare General dels Cannls, Àngel Morandini, el
mestre senyor Pelegrí Casades í Gramatxes, Reverends Josep Mas-
deu i Josep Soler de Morell, doctor Jaume Escat, etc.

Descrigué a continuació la Vilavella, bo i posant de manifest
les caraclerí^tiques del seu clos murallat i el règim de vida allí
dut durant l'edat mitjana, la qual cosa el portà per la mà a expli-
ca - una colla de tradicions, tot detenint -se principalment en la que
ha originat un «vot de poble», que es compleix fidelment, que con-
sisirix que cada any un pelegrí, en nom de] poble de Tossa, visita
la capella de Sant Sebastià de Santa Colonia de Farnés.

Com a final de la conferència detallà les consuetuds que se se-
gu ^ixen en aquest pelegrinatge.

La transformació d'Andorra. —El senyor Lluís Creus i Vidal
donà una conferència, el dia 17, la qual versà sobre Andorra i la
transformació - cons diu l'enunciat - que ha experimentat darre-
rament.

Tant el tema cony la preparació amb qué el tractà el conferen-
ciant mereixeu dedicar-hi un treball a part, el qual oportunament
es publicarà.

Juntes Generals ordinària i extraordinària.—EI dia 30, el CEN-

TRE celebrà la seva Junta General ordinària, del resultat de la qual
donem compte en un altre lloc d'aquest mateix SUPLEMENT.

A continuació de la Junta General ordinària se'n celebrà una
d 'extraordinària, per tal de procedir a la modificació del Regla-
ment, de la qual també donem compte. Aquesta Junta General ex-
traordinària continuà en una segona sessió, que tingué lloc el dia
4 de juliol següent.

SECCIO DE FOTOGRAFIA

Durant el mes de juny aquesta Secció efectuà el dia 5 una ex-
cursió al Santuari de Montgrony; el dia 16, celebrà la Junta Gene-
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ral ordinària, i el dia 25, realitzà una excursió a Santes Creus on
tingué lloc l'àpat de comiat.

SECCIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA

Durant el mes de juny aquesta Secció efectuà les següents ex-
cursions: Dia 5, a la riera de la Garga. Dia 12, als Brucs, Can Mas-
sana, coll de Portadores, Roca Foradada, La Portella, coll de] Porc,
Els Ecos i Santa Cecília; al Gra de Fajol; al Santuari de la Mare
de Déu del Món.

El dia 16 se celebrà la Junta General ordinària de la Secció.

Memòría

llegida pel Secretari de la Secció d'Esports de Muntanya
en la Junta General celebrada el dia 16 de juny

Senyors: Seguint l'antic costum, restablert l'any passat, de do-
nar compte, en una Memòria anual, de l'actuació de la Secció, he
consignat en la que ara tíndré l'honor de llegir-vos, els fets més
destacats de la temporada que acaba.

És un resum ben falaguer, perquè mostra clarament la intensi-
tat de vida de la Secció.

ExeostcioNs. -- Organitzades per la Secció han tingut lloc la de
fotografíes de les excursions efectuades durant l'estiu, í el Cinquè
Saló Català de Fotografies de Muntanya. La primera es nutrí prin-
cipalment de les fotografies del Campament oficial installat a Sant
Maurici, i de ]'excursió als Alps del Dauphíné, i donà a conèixer
les ascensions efectuades en les esmentades regions així com tam-
bé d'altres a diferents llocs del Pireneu.

El Cinquè Saló Català de Fotografíes de Muntanya continuà la
tradició dels anteriors i els depassà en nombre de fotografíes ex-
posades. Per a la constitució del Jurat qualificador del Saló ens
prestaren llur concurs la Secció de Fotografia de] CENTRE i les en-
titats Agrupació Fotogràfica de Catalunya i Círcol Artístic de Sant
Lluc, les quals designaren Llurs socis i competents aficionats se-
nyor Joan Nonell, Salvador Baguñà, Rafel M .  Martínez i Joaquim
Amigó, que, amb el senyor Josep M. Vilaseca que actuà de secre-
tari, constituïren el Jurat i atorgaren els següents premis:
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Medalla d'Or a la fotografia Nau, del senyor Joan Díaz i Du-
que, de Peñalara (Madrid).

Medalla de Vermeil a la fotografía PoRT D'AsPE, del senyor
Aureli Grasa, de Montañeros de Aragón (Saragossa).

Medalla d'Argent a la fotografia VALL DE RATERA, del senyor
Albert Oliveras, del C. E. de C.

Primer accèssit a la fotografía MONT BLANC 1 AGULLA DEL REQUIN,

del senyor Albert Oliveras.
Segon accèssit a la fotografía ANETO DES DE LA MALADETA, del

del senyor Enric Bufill, del C. E. de C.
Tercer accèssit a la fotografía ELS BANS 1 GELERA DE LA PILATE,

del senyor Ignasi de Quadras, del C. E. de C.
Aquest any, per primera vegada, es concedí un premi especial

a la fotografía que junt a l'efecte artístic necessari hagués presen-
tat per a la seva obtenció la dificultat inherent a l'alta muntanya.
Per a l'atorgació de l'esmentat premi la Secció nomenà un Jurat
especial, compost pels senyors Lluís Estasen, Elíodor Orilla i Jo-
sep Torent, que adjudicà el premi a la fotografia PARET N. DEL PE-

DRAFORCA, del senyor Albert Oliveras, del C. E. de C.
La Secció participà en exposicions organitzades per altres en-

titats, les quals havien sollicitat la seva aportació. Són aquestes,
el Saló de Fotografía que organitza anualment la S. E. d'Alpinisme
Peñalara; el concurs «Montserrat vist pels excursionistes», orga-
nitzat per la Secció de Fotografia del CENTRE, í el Saló de l'Esquí,
del Centre Excursionista Sabadell.

BUTLLETI DE LA NEU A CATALUNYA. —Per tal que els esquiadors
poguessin combinar en les millors condicions i amb les majors
probabilitats d'èxit llurs sortides a la muntanya i coneguessin en

tot moment els llocs niés a propòsit per a practicar llur esport, la
Secció publicà setmanalment durant el darrer hivern el Butlletí de
la Neu a Catalunya, el qual conté dades sobre la qualitat í la quan-
titat d'aquesta a La Molina, Núria, Andorra (Soldeu), Port de la
Bonaigua i, eventualment, en altres indrets que, segons les circums-
tàncies, puguin interessar, ultra la temperatura i estat atmosfèric
dels llocs esmentats. Innovació molt ben rebuda, el Butlletí de Id
Neu ha estat tramès regularment a les cases i entitats que s'hi han
subscrit.

MATERIAL. —Hem pogut observar el darrer hivern els efectes del
1 Saló de l'Esquí Català. El contacte llavors plenament iniciat en-
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tre els industrials catalans i els esquiadors, la comparança entre
els anides exposats, que porta a perfeccionar-los, el sentiment
que existia ja una indústria nacional, la qual molts desconeixien,
i l'oportunitat de donar-la a conèixer quan arribava a un cert grau
de maduresa i quan més necessària era, podent dir que ha donat
un fort impuls a la mateixa, la qual cada dia produeix articles més
ben preparats.

No cal dir que si l'any darrer ja fèiem constar que posar ]'a-
bast dels esquiadors de totes les fortunes i estaments socials ma-
terial de bona qualitat, havia constituït una de les tasques més
mereixedores de la nostra atenció, aquest any pel canvi de la nio

-neda estrangera en pitjors condicions i per la crisi actual, aquesta
atenció lia hagut d'ésser accentuada encara.

Les tendes propietat de la Secció han estat objecte de repara-
cions, que les posen en excellent estat. Hom ha encarregat també
la construcció d'algunes tendes de model lleuger i reduït que pu-
guin ésser transportades fàcilment pel mateix excursionista.

De ('èxit del servei de tendes parla prou bé el nombre de cato-
paments que s'installaren l'estiu passat.

CONFERÈNCIES 1 RESSENYES. —L'acció propagadora dels elements
de la Secció ha portat fins a allunyats punts de Catalunya, amb
llurs conferències i ressenyes, la divulgació de les belleses de la
muntanya i de l'esquí.

Entre les conferències donades al local de] CENTRE figuren la
del senyor Jaan Queralt sobre L'acampada collectiva de la Secció
d'Esports de Muntanya a Sant Maurici, 1931, i les del senyor Al-
bert Oliveras sobre Mitja excursió pels Alps francesos. El Dau

-phiné, Escalades pel Pireneu i Pedraforca. Impressions d'esca-
lades.

ExcuRSloNs.—Les dades totals de la temporada, extr etes dels
itineraris de què s'ha fet esment en els SUPLEMENTS del BUTLLETÍ
són les següents:

A 1' estiu. . . 38
Nombre d' excursions 117

A 1' hivern.. 79	
Amb esquís 37

Sense esquís 42

` A 1' estiu... 49
Nombre d' ascensions 133

A 1' hivern. 84	 Amb esquís 44

Sense esquís 40
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En totes aquestes dades es nota un augment sobre l'any darrer,
excepte en les excursions d'estiu que acusen una disminució.

NOMBRE DE SOCIS. —En l'actualitat el nombre de socis de la Sec
-cíó és de 585 contra 560 de l'any passat a la mateixa època.

CAMPAMENTS I EXCURSIONS D'ESTIU.— L'activitat dels nostres as-
sociats a muntanya ha estat intensa. D'una manera especial es van
propagant les dues formes més modernes d'excursionk jar: l'utilit-
zació d'un campament corn a centre d'excursions i les ascensions
hivernenques amb esquís.

El nombre total de campaments a l'estiu ha estat de 17. La
quantitat ingressada en concepte de lloguer de tendes indica que
durant tota la temporada s'han fet més de cent pagaments per una
tenda í per dia.

Els llocs d'emplaçament dels campaments han estat: l'estany de
Sant Maurici on s'installá l'oficial de la Secció; el cercle de Gerbé,
la regió inferior de Llosàs, l'estany d Engolasters, un altre a Fes -
tany de Sant Maurici, el cercle de Colomés, Sant Llorenç del Munt,
la Costa Brava, etc.

Al campament de Sant Maurici se li donà caràcter collectiu. Hi
assistiren nombroses senyores i senyoretes, i amb ell es perseguia
la finalitat, plenament obtinguda, que tothom pogués fruir de la
vida de campament a muntanya sense, però, les incomoditats in-
evitables dels campaments el lloc d'emplaçatuent dels quals ve
forçat per exigències d'itineraris determinats.

Els campadors de Sant Maurici saberen, però, demostrar que
les comoditats del campament no els retreien pas de les muntanyes,
i organitzaren excursions als pics de Peguera, Ratera, Basiero

Oriental, Basiero Occidental, Encantats Occidental, de] Portarró,

Comoloforno, Biciberri i Subenulls, alguns dels quals foren ascen-
sionats diverses vegades.

Contrast viu amb el Campament de Sant Maurici el formà el de
Llosàs, campament inòbil installat sense altra mira que la prepa-
ració de les ascensions i que permeté dur a terme escalades ben
interessants per la cresta de les Tempestats i el descens per la ca-
nal de la bretxa Russell.

De les altres excursions d'estiu mereixen destacar -se les se-
güents: A Panticosa, pics de l'Infern, agulla de Chabarrou, Vigne-
male, pics Brarato i Tablato i Balaitus; a la Rebuira, pica d'Estats
i pic de Nocis; al Montarto d'Aran, cercle de Colomés, Comolo-
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forro, Mulleres, Aneto i Maladeta; a la Val] Ferrera i Andorra, i
als cercles de Gerbé í de Salemedo.

Ta..nbé s'efectuà una excursió, dificultada constantment pel mal
temps, als Alps del Dauphíné, amb el següent recorregut: Greno-
ble, refugi de Temple-Ecrins, coll de la Temple (3.283 ni.), refugi de
la Pilaste o Gioberney, coll dels Bans (3.380), refugi de Tenmple-
Ecrins, pic Coolidge (3.756 m.), Les Etages, refugi del Pronlontoíre
(3.092 iu.), bretxa de la Meige (3.358 rn.) i La Grave.

Els itineraris d'aquestes excursions han estat publicats en de-
tall al BuILLET'í de] mes de desembre.

LA TEMPORADA DE NEU. — L'hivern darrer ha estat abundant de
neu, però no massa aprofitada. Ha nevat dues vegades als cims
propers a Barcelona i fins a la mateixa ciutat i, àdhuc, les terres
eixutes, tradicionalment seques de la plana d'Urgell, s'han visí col-
gades sota una espessa capa que trigà a fondre's diverses setlna-
nes. Però les nevades amuntanya han estat tardanes, i per aquest
motiu hem tingut abundància de neu als cims, però no a les pistes.
Per això, l'aspecte netament esportiu de l'esquí, els concursos, pre-
senten un balanç poc falaguer, ja que la major part dels que teníem
en organiizacíó han hagut d'ésser suspesos, mentre que pel con-
trari han resultat molt nombroses í reeixides les excursions, afa-
vorides sobretot per les freqüents nevades del mes d'abril. Ha estat
una temporada completament al marge del calendari, la qual ha
perniès ajuntar-se en els trens, en estranya barreja, banyistes i es-
quiadors. Per tot aquest conjunt de circumstàncies hem esdevingut
uns éssers estranys, desplaçats, contradictoris. Quan la neu visi-
tava la ciutat í apareixia blanc el Tibidabo, i les comunicacions
interrompudes trigaren a restablir-se, i en les converses de tothom,
en els periòdics i les informacions gràfiques, la neu era el tema
obligat, nosaltres restàrem forçosament inactius; i en canvi, quan
en ple mes de maig les altes temperatures anunciaven ja la proxi-
mítat de l'estiu, i el paisatge verdejava sota l'esclat primaveral, era
llavors quan l'un í l'altre diumenge podíem fruir d'excursions. mag-
nífiques sobre una neu excepcionalment abundant.

Aquestes condicions anormals influïren i gairebé determinaren
l'organització de les excursions i concursos en la darrera tempo-
rada d'hivern.

EXCURSIONS D'HIVERN. — Durant els mesos d'octubre, novembre
i desembre, tot esperant la neu, sovintegen les excursions curtes
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pels tres massissos més clàssics en l'excursionisme català, Mont
-serrat, Montseny i Sant Llorenç del Munt, cercant, però, belles va-

riants a trajectes ja coneguts. També són visitades altres rnunta-
nyes sub-pirenenques, la poc freqüentada regió del Mont Caro i

els ports de Beceit.
Els dies 6, 7 i 8 de desembre els esquís marquen el primer solc

en la neu pel port de la Bonaigua, pla de Beret i pic dels Paletes.
Al gener, la neu abundant a la terra baixa, escasseja molt al

Pireneu. Poden fer-se pràctiques d'esquís a Santa Fe, però per fer
excursió cal tornar altra vegada al port de la Bonaigua. Es visita
també el pla de Beret i s'ascendeix a un cim de la carena dels Bau-
doleis. En les sortides dels diumenges continuen essent els objec-
tius de les excursions les muntanyes que limiten el Vallès. De tant
en tant, s'intercala amb aquestes excursions senzilles alguna es-
calada per Montserrat o Sant Llorenç.

Al febrer, la situació continua igual. Es registren poques excur-
sions. Els esquiadors, tant de temps continguts, es llancen a fer
pràctiques. Una altra anada a la Bonaigua i cims veïns i una ex-
cursió a I'Estangento, pic de Peguera, i vall de Monastero amb neu
escassíssima. Una ascensió amb esquís a les Agudes. I una excur-
sió forçada amb esquís... a Agramunt. I als cirns del Pireneu Cen-
tral no hi ha gens de neu...

Març. Mes de les grans excursions d'hívern. Conserva la tradi-
ció. Es registren: excursions al Puigllançada, travessia de Núria a
La Molina pel Puigrnal; travessia de Núria a Ull de Ter pels pics
de la Vaca; al Montarto d'Aran, tuc de l'estany de Mar, vall de
Linyola, tuc de la Serra o de Coinmenge, serra Palomeros, pic Ci-
galera i port de la Bonaigua; a la Renclusa i pic d'Aneto; a les Nou
Creus; al Puigmal; al Pic Negre d'Embalira, Soldeu, portella de
Siscaró i vall de Siscà, i a la Portella Blanca i pic sense nom.

El mes d'abril resulta el més afavorit per la neu, i les munta
-nyes del Pireneu Català esdevenen objectius magnífics per a les

excursions amb esquís que s'efectuen tots els diumenges. Els cims
de Puigllançada i Quatre Batlles, í els de Núria i Ull de Ter han

estat visitats diverses vegades i per diferents itineraris. També du-
rant aquest mes s'efectuà utia excursió als Alps suïssos on s'as-
censíouaren, amb esquís, diversos pics.

Al mes de maig, la neu continua encara molt abundant, í és
aprofitada intensament en diverses excursions, els itineraris de les
quals recorren amb detall les muntanyes de la regió de Núria i Uli
de Ter. Belles excursions de neu en plena primavera, fruint dels
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dies llargs, de la temperatura agradable i de l'esplèndid contrast
de les carenes nevades í les planes verdes i florides.

Acabada la neu es registren excursions al Mont Caro, a la terra
del Cadí, al Bergadà i a la serra de Busa. I diverses sortides per
les muntanyes sub-pirenenques i del Vallès clouen la temporada.

ACTUACIÓ FEMENINA.— Durant el curs de 1931-32 l'element feme-
ní ha demostrat la seva ardidesa en prendre part en nombroses
ascensions d'estiu i d'hivern, sempre amb el niés complet èxit.

En el campament de Sant Maurici les senyores i senyoretes bor-
niaren una tercera part de] crescut nombre total de campadors, i
efectuaren les següents excursions: al pic de Peguera, al pic de Ra-
tera, al pic de Basiero, als Encantats Occidental, al pic del Por-
tarró, al Biciberrí Meridional i al port de Colomés; algun d'aquests
cines fou ascensíonat diverses vegades.

Molt nombroses resulten les excursions a Montserrat, Sant Llo-
renç del Munt, Montsoriu, Cabrera, Guilleries i serres de la costa
de Llevant, i, sobretot, al Montseny on han participat les nostres
associades, algunes d'elles per itineraris que, per apartar-se deis
habituals o per l'objectiu de l'excursió, presentaren dificultats.
També efectuaren excursions al Mont Caro i ports de Beceit, i a la
serra de Busa.

Entre les ascensions efectuades amb esquís figuren les deis pics
de Sarrabeira i Cigalera, Puiginal, Puigllançada, puig deis Quatre
Batlles, puig de la Fossa del Gegant i pid d'Eina. Algunes han es-
tat repetides diverses vegades.

Malgrat les poques curses que s'han celebrat, les nostres es-
quiadores han guanyat les copes Perinat, Montañeros de Aragón,
de la Secció, Lutetia í Bonet.

Un bell conjunt que mereix figurar a part en l'examen de l'ac-
tuació general de la Secció.

PRÀCTIQUES D'ESQUÍ.— El que resta consignat respecte de la tem-
porada de neu fa comprendre que les pràctiques d'esquís a les pis-
tes, han hagut d'ésser escasses. Malgrat tot, la rieu ha estat cer-
cada amb afany, i en els mesos de gener i febrer, quan tant escas-
sejava a La Molina i Núria, s'organitzaren viatges a Porté i coll de

Puímorens, al Santuari de les Ares i al port de la Bonaigua. També
aquest hivern es pogué esquiar, diversos diumenges, a Santa Fe,
per efecte de les abundants nevades a la terra baixa.
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CONCURSOS D'ESQUts. —Com cada any, es reuniren representants
de les entitats que practiquen a Catalunya els esports de neu, per
tal d'establir el programa de concursos i distribuir les dates. Mo-
ments optimistes del començament de la temporada, quan amb el
calendari al davant ens sentim senyors del temps, com si els ele-
ments no comptessin! El programa era, com sempre, molt complet,
i comprenia, seguint el criteri que sempre hem mantingut, curses
de fons i d'habilitat. En la combinació de les dades i de les curses
hom tingué cura que constituïssin una bona preparació per als
ca nipiouats.

Com a base per a l'entrenament la Secció organitzà, a partir
del mes d'octubre cony l'any darrer, unes sessions de gimnàstica
aplicada a l'esquí, a càrrec del professor senyor Rosenzweig, el
qual també a les pistes donà lliçons pràctiques als socis que ho
desitjaven, í tingué cura de la deguda preparació dels corredors.

Les comunicacions amb La Molina han estat sempre un dels
punts niés importants de la nostra tasca. Restablerts els trens es-
pecials en les bones condicions que aconseguírem l'any passat, el
seu funcionament ha estat completament normal. També en les co-
municacions amb Núria s'obtingué l'avantatge que la Societat de
Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents, que explota el cre-
mallera, concedís una rebaixa als socis del CENTRE en l'adquisició
de les targes esportives creades per l'esmentada Companyia.

Al trampolí de Font Canaleta s'installà un marcador que per-
met al públic conèixer els saltadors i la llargària delís salts que
van efectuant. També s'arranjà convenientment el propi trampolí
i es féu netejar de pedres el camí del bosc.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS. —El dia 6 de març, una ne-

vada oportuníssinla permeté córrer el Campionat de Catalunya
d'esquís fons, que ja havia estat ajornat. Conjuntament es corre-
gué també la cursa internacional.

El recorregut escollit diferí essencialment del que ja havia es--

deviuguf tradicional i obligava a donar diverses voltes al mateix
circuit. Aquest any la neu permeté traçar un recorregut prou llarg
per fer ap roximadament 15 quilòmetres en una sola volta, ajus-
tani-se així millor al que sobre aquest punt prescriu e] Reglament
de la Federació Internacional d'Esquí. Se situà la sortida a ¡'expla-
nada del Xalet, a continuació baixava fins a travessar el torrent
del Sitjar, pujava pels vessants oposats i seguia el camí ael pla
d'Anyella. Endins d'aquest pla hi havia un dels controls fixos on

0
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es marcava el viratge, que portava els concursants a faldejar el
turó de la Comella per sortir a les pistes, sobre el trampolí vell,
i continuar fins al torrent del coll del Pal, i retornar per dins el
bosc fins a sobre el Xalet on es trobava l'arribada.

La innovació introduïda en el recorregut fou molt ben acollida, i
tant els esquiadors catalans com els francesos en feren grans elogis.

La llista d'inscripcions assolí un total de 69 participants, xifra
que depassa les que s'obtingueren en totes les altres competicions.
Deis clubs catalans hí participaren equips del C. M. Barcelonés,
Ateneu Enciclopèdic Popular, Club Excursionista de Gràcia, Cen-
tre E. Sabadell, C. E. del Vallès, Agrupació Cultural Francesc
Aragó, Agrupació Excursionista Catalunya i Agrupació Excursio-
nista de Badalona.

El CENTRE presentà un equip nombrosíssim de 23 concursants.
Constatem amb satisfacció que un nodrit grup de corredors era la
primera vegada que hi preníen part, i això ens permet de concebre
les més belles esperances ja que alguns d'aquests debutants demos-
traren a bastament resistència i estil per a convertir-se en elements
que mantindran ben alt el nom del CENTRE.

En la cursa internacional, lluità amb els equips dels clubs ja
esmentats el del «Ski Club Sant Girounais», format per esquiadors
deis més ben conceptuats als Pireneus francesos. Aquests corre-
dors vingueren acompanyats de] President i Secretari de la seva
entitat i de niolts socis, tots els quals restaren meravellats de les
nostres pistes i elogiaren molt les nostres organitzacions.

Un públic nombrosíssim omplí el Xalet de La Molina i els trens
especials de] diumenge. Sense dubte és un dels dies en què les pis-
tes es veieren niés concorregudes, i l'atenció amb què tota aquella
multitud seguí les incidències de la cursa demostra com el nostre
esport ha arrelat en la massa deportiva de Catalunya.

Obtingué el primer lloc de la classificació el francés André Ma-
naud, de l'«Ski Club Saint Gironnais», el qual guanyà la Copa de
la Societat d'Atracció de Forasters, seguit de Joan Andreu, del
CErvtRE, que guanyà el títol de campió de Catalunya i la Copa de
la Generalitat.

En tercer, quart i cinquè lloc figuren Ernest Mullor, tarnbé del
CENTRE, Henri Clerac, de 1':<Ski Club Saint Gironnais», í Enric
Guasch, del C. M. Barcelonés.

Per equips triomfà el de] CENTRE, amb 7 punts (1+2+4=7 punts),
seguit deis del C. M. Barcelonès, amb 16 punts (3+64-7=16 punts),
i del Centre E. de Gràcia, amb 48 punts (5+17+26=48 punts).
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L'equip del CENTRE guanyà la Copa cedida per la Generalitat
de Catalunya, per l'adjudicació definitiva de la qual es precís gua-
nyar-la dos anys seguits o tres d'alterns.

Els temps íi classificació deis corredors consten en l'estat que
es publica adjunt.

CAMPIONAT D'ESPANYA. — Corresponia aquest any a la Secció or-
ganitznr els campionats d Espanya, i d'ençà que començà la tem

-porada posàrem en aquesta tasca tot 1 interès que es mereixia.
Escollírem corn a dates més adients a la celebració deis canipio-
nats els dies 12 i 13 (le març. El fer córrer un campionat de fans
en dissabte resultà una novetat a les nostres pistes, però constituí
un encert per quasi facilità molt l'organització en evitar que el nom

-brós públic que els dies festius oinplena les pistes travessés i m al-
metés 1 itinerari de la cursa, mentre que al diumenge no existia
aquest perill en el concurs de salts, d'altra banda força més espec-
tacular i interessant per al públic que una cursa de fons.

Cursades oportunament les invitacions als clubs més destacats
d'Espanya, rebérem les inscripcions d'equips del «Club Alpino Es-
pañol», de la «Sociedad Española de Alpinismo P.ñalara» i de la
«Sociedad Deportiva Excursionista», de Madrid, i deis «Montañe-
ros de Aragón.,, de Saragossa, els quals per primera vegada pre-
nien part en uns campionats d'Espanya.

Dels clubs catalans hi prengueren part, ultra el del CENTRE,

equips dels següents: C. M. Barcelonés, C. E. de Gràcia i U. E. de
Barcelona. En total un conjunt de 40 inscrits.

Enmig de les improvisacions i canvis a qué està subjecte tot el
que es refereix el nostre esport, tinguérem la sort que poguessin
ésser disputats els campionats d Espanya en les dates prèviament
assenyalades. Certament que això fou en condicions bastant defi-
cients per l'estat de la neu, excessivament tova i amb les pistes per-
judicades per una imprevista i general bonança.

Acompanyaren els equips forasters, en concepte de delegats, el

senyor Joan Diaz Duque pel «Peñalara », Lluís de Perinat pel «Club
Alpino Español», Antoni Salazar per «Sociedad Deportiva Excur-
sionista, i pels «Montañeros de Aragón» el seu president senyor
Miquel Rábanos.

També vingueren amb ells alguns entusiastes esquiadors, entre

els quals tinguérem el gust de veure les nostres compatrícies se-
nyoretes Margot í Lucinda Moles.

El recorregut escollit tingué d'amotllar-se a 1'escassedat de la
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CURSA D'ESQUÍS PONS. - CAMPIONAT D'ESPANYA

Classificació social:

1. er S. E. de A. Peñalara
2. On Club Alpin-) Español
3. er C. E. de Catalunya
4. rt S. D. Excursionista
5. e C. M. Barcelonès
6. 1 M. de Aragón'
7. 1 C. E. de Gràcia

1+ 4+ =12punts
2+ 5+12=19 »
3+ 6+14=23 »

10_}13+19==42 »

9+11+23=43 »
16+18+21=55 »

20+28+ 31=79 »
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neu. Era de bastant desnivell. Pujava fins al pla d'Anyella, falde-
java en turó de la Comella í, en un gran revolt per les pistes i tor-
rent del coll de] Pal anava a sortir dalt de la pujada del Xalet a
les pistes.

El President del CENTRE, senyor Pau Vila, acompanyat deis de-
legats deis Clubs particípants i deis altres membres del Jurat, donà
la sortida als concursants.

Teodor Martín, del «Peñalara», assolí una victòria neta í desta-
cada, seguit de Ricard Arche, el veterà corredor de l'Alpino, i per
Ernest Mullor, del CENTRE.

Durant tot el dia 12 de març la neu, ja escassa í tova, es fongué
ràpidament, fins al punt de no quedar -ne gairebé gens a les pistes
el diumenge, día en què havia de tenir lloc el campionat de salts.

Una vertadera multitud invadí, el dia següent, les pistes de La
Molina. Els trens de dissabte a la tarda í del diumenge al matí fo-
ren utilitzats per gran nombre d'esquiadors.

Davant la fosa tan ràpida de la neu la Secció tingué cura de
mantenir en bon estat el trampolí, per tal de poder-hi celebrar el
campionat. Una brigada va treballar activament, i a l'hora de co-
mençar el concurs les pistes de llançament i de recepció eren
abundants en neu i perfectament allisades.

El públic nombrós que presencià el concurs demostrà la seva
competència, i aprecià degudament la vàlua dels salts, no tan so-
lament per la llargària deis mateixos. sinó per l'estil i la seguretat
deis saltadors.

Els concursants madrilenys senyors Ricard Urgoíti, del «Club
Alpino Español,, í Manuel Pina, del «Peñalara», es classificaren
en els dos primers llocs, seguits per Xavier Vilaró i Leo Marnet,
del CENTRE.

Si en la prova de fons els esquiadors catalans havien hagut de

lluitar contra una forçosa manca d'entrenament, motivada per l'ab-
s è ncia de neu en el que anava d'hivern, í per no haver-se pogut
córrer més que una cursa, en el campionat de salts aquest desen-
trenament fou encara més accentuat, puix que ni en la present tem-

porada, ni en tota l'anterior no havia pogut saltar-se a les nostres
pistes. Tot i això En Vilaró í En Marnet tingueren una actuació
brillant, com també En Manuel Arqueta, del C. M. Barcelonés, evi-
dencià en aquesta primera participació bones qualitats de saltant.

L'entusiasine per la bona actuació catalana en el concurs de

salts motivà una subscripció, iniciada i organitzada pels mateixos
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saltadors, la qual ràpidament atenyé una quantitat considerable
per a esmerçar -la en el millorament del trampolí actual.

La classificació, tcnlps i puntuació detallats dels campionats
d'Espanya consten en els estats que es publiquen junt amb aquesta
Memòria.

La projectada excursió a Núria, amb la qual la Secció volia ob-
sequiar els esquiadors forasters, tingué d'ésser suspesa per manca
absoluta de neu.

El dilluns, dia 14, tingué lloc un sopar d'hornenatge i comiat
als esquiadors forasters. L'acte se celebrà al Magèstic Hotel An-
glaterra, i es veié concorregudíssim. El President del CENTRE, se-
nyor Pau Vila, el de la Secció, senyor Guilera, í els delegats dels
clubs «P^ñalara», «Alpino», «Montañeros de Aragón», «Deportiva
Excursionista» i Club Muntanyenc Barcelonés, i, a prec dels con-
currents, el campió d'Espanya de salts, senyor Lirgoiti, feren ús de
la paraula i posaren de manifest la cordialitat i companyonia que
uneix els amants de la neu. Un lluït ball clogué aquella festa tan
agradable.

Fem esment, per acabar, de la satisfacció amb què hem convis-
cut amb els esquiadors castellans í aragonesos, amb els quals ens
uneix una sincera amistat, i del desig nostre que dels dies que
aquí passaren hagin servat un agradable record.

CURSA DE VELOCITAT PER A SENYORETES. —El mateix diumenge,
día 3 de març, a continuació del concurs de salts, es corregué una
cursa de velocitat per a senyoretes, en la qual es disputaren dues
copes que el Delegat del «Club Alpino Español», senyor Lluís de
Perinat, i la societat «Montañeros de Aragón» tingueren la genti-
lesa d'oferir com a obsequi a les esquiadores catalanes.

Malgrat el deficient estat de la neu, totes les concursants de-

mostraren gran habilitat, destacà, però, el brillant estil i gran se-
guretat de la guanyadora de la cursa senyoreta Roser Guarro.

Classificació:

1. a Roser Guarro .	 . en 1 ni.	 51 s.
2. » Maria Josepa Izard	 . » .1	 • 56 »
3. a Mary Izard de Wintsch » 2 » 00 »
4. a Carlota Dubler	 .	 . » 2 » 1 »
5. a Cecília Par	 . » 2 » 7 »
6. a Palmira Castellví .	 . » 2 » 28 »
7. » Magdalena Masó	 . » 2 » 36 »
8. a Carme Sabadell	 .	 . » 2 » 45 »
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9. a René Masó	 , en 2 m. 46 s.
10• a Gumersinda Nubiola	 »	 3 » 54 »
11. a Núria Armangué .	 . »	 4 » 19 »

La senyoreta Rosa Guarro guanyà la Copa Perinat, i la senyo-
reta Maria Josepa Izard la copa «Montañeros de Aragón».

CURSA DE BAIXADA DEL PUIGLLANGADA. —QUan ja semblava tan-
cada la temporada, la primera de les nevades del mes d'abril po-
gué ésser encara aprofitada per tal de córrer la cursa de baixada
del Puigllançada i disputar les copes donades per la casa Xam-
pany Canals i Nubiola, i per la Secció. La cursa tingué caràcter
social i es veié afavorida per una neu en molt bon estat, la qual no
permetia, però, d'arribar a les grans velocitats d'ara fa dos anys.
El rècord establert per Leo Marnet resta encara en peu i serà difí-
cil de millorar -lo.

Classificació:

1.er Kaare O. Hoble .	 en	 9 m. 48 s.
2. °n Leo Marnet .	 »	 11 »	 35 »
3.»r Ernest Mullor.	 »	 11 »	 58 »
4.rt Joan Brunet .	 »	 15 »	 27 »
5. e	Usandizaga .	 »	 17 »	 37 »
6. é	 Joan Andrt-u .	 »	 19 »	 27 »
7. 1	 Sebastià Sarró	 .	 19 »	 35 »
8. e	 Miquel Albareda .	 »	 20 »	 40 »
9. é	 Ignasi Folch .	 »	 22 »	 1»

En la classificació femenina la senyoreta Louisette Marnet efec-
tuà el recorregut en 30 minuts 20 segons.

El senyor Kaare Hohle guanyà la Copa Xampany Canals i Nu
-biola, i la senyoreta Louisette Marnet la copa de la Secció.

PARTICIPACIÓ EN LA CURSA DE BAIXADA DE NOU- CREUS. — Els es-

quiadors de la Secció prengueren part en la cursa de baixada de

Nou Creus, organitzada pel Centre Excursionista Rafe] de Casa-
nova. En aquesta cursa de velocitat els deu primers llocs de la

classificació foren obtinguts pels nostres esquiadors.
Classificació:

1.er Keare O. Hohle.	 en	 6 m.	 4 s.

2. °n Lluís Rigat .	 »	 7 »	 34 »

3.er Francesc Sagalà	 »	 8 »	 14 »

4,rt Ernest Mullor .	 »	 8 »	 47 »

5. 1 Leo Marnet .	 »	 8 » 59 »
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6.é Xavier Vilaró	 . en	 10 m. 2 s.
7. è Enric Bufill .	 .	 . »	 12 » 27 »
8. è Pere Vives	 . »	 14 » 7 »
9. e Josep M. Nubiola »	 14 » 17 »

10. è Ignasi Escudé	 .	 . 14 » 57 »

tots del CENTRE.
També corregué, fora de concurs, el senyor J. Gasparis, del

CENTRE, el qual efectuà el recorregut en 6 m. 31 s.
En l'esmentada cursa feren un brillant recorregut les senyore-

tes Maria Josepa Izard (14 m. 59 s.), í Maria Izard (30 ni. 23 s,),
també del CENTRE.

El senyor Kaare O. Hohle guanyà la Copa de la Generalitat de
Catalunya. El senyor Lluís Rigat la de l'Hotel Núria. El senyor
Francesc Sagalà, la de la casa Conyac Valdespino. El senyor Er-
nest Mullor, la copa Herrera. Guanyaren medalles els senyors Leo
Marnet, Xavier Vilaró, Enric Bufill, Pere Vives, Josep M. Nubiola,
i Ignasi Escuder.

En la classificació femenina, la senyoreta Maria Josepa Izard
s'adjudicà la Copa Lutetia, la senyora Mary Izard de Wintsch, la
Copa Bonet. Guanyà medalla la senyoreta Louísette Marnet.

En la classificació per entitats, l'equip de la Secció guanyà la
Copa del Santuari de Núria.

REORACAMENTS. —En el capítol de regraciaments hem de fer cons-
tar la nostra gratitud a l'Excm. Sr. President de la República per ha-
ver concedit, a petició del CENTRE, una copa com a premi per als
campionats d'Espanya; a la Generalitat de Catalunya, per les dues
copes a adjudicar com a premis en el campionat català de fons, í als
altres generosos donants: la Societat d'Atracció de Forasters, la
«Sociedad Española de Alpinismo Peñalara », el «Club Alpino Espa-
ñol», la societat «Montañeros de Aragón», la societat «Deportiva
Excursionista», la casa Xampany Canals i Nubiola, la senyoreta
Margot Moles í els Srs. Lluís de Perinat i Josep Rovira i Cardona.

Hem d'esmentar també el President de] CENTRE, senyor Pau
Vila, el qual ha cooperat í donat relleu als diversos actes dels con-
cursos, els senyors Emili Vilaseca i Ignasi Folch, l'ajut valuosís-
sim dels quals ens ha facilitat les tasques d'organització; els jurats,
controls, corredors í tots aquells dels quals hem rebut la coopera-
ció o estímul.

A tots ells el nostre més viu agraïment.
JOSEP TORENT 1 SOSTRES
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Concurs literari

Per tal de fomentar entre els seus consocís el costum d'escriure
les impressions i record de llurs excursions, la Secció d'Esports
de Muntanya ha cregut oportú de convocar el concurs literari que
aquí s'esmenta, d'acord amb les següents:

BASES

1• a Podran prendre-hi part els socis de la Secció organitza
-dora que no hagin publicat fins ara cap treball en el BUTLLET! del

CENTRE.

2 El Concurs queda dividit en dos grups. El Primer Grup
cotnprèn lec relacions d'excursions, escalades, campaments, efec-
tuats en els Pireneus í altres llocs de dins i fora de Catalunya, en
totes les èpoques de l'any, excepció feta de la temporada de neus.
També hi queda compresa la narració de viatges de turisme per re-
gions muntanyenques, sempre que en el curs dels mateixos hom
hagi realitzat alguna excursió a peu. El Segon Grup comprèn les
narracions d'excursions amb esquí, amb ascensió o sense, partici-
pació a concursos d'esports de neu, dins i fora de Catalunya, i al-
pinisme hívernenc.

3. a Els treballs hauran de tenir preferentment carácter narra-
tiu i literari, sense negligir l'aportació de dades, horaris, itineraris
i cites, però evitant que adquireixín la concisió i impersonalitat
d'una guía.

4. a Els treballs hauran de presentar-se escrits a máquina o
amb lletra ben clara, a una sola cara, í tindran una extensió de
més de 20 quartilles; es recomana, amb tot, que no ultrapassin
les 50 quartilles.

5. a Per tractar-se d'un Concurs estrictament social, els treballs
aniran sense lema i necessàriament signats pel seu autor. Aquest
queda, doncs, obligat a concretar el lloc i circumstàncies de l'ex-
cursió, pot citar el nom dels companys i fornir altres detalls que
podrien descobrir la seva personalitat en un concurs fet amb plec
tancat.

6. a Cada soci de la Secció com a màxim podrá presentar un
treball a cada un dels dos Grups més amunt indicats.

7. a Cada treball, en la primera página, portarà el títol de l'ex-
cursió ressenyada, el nom de l'autor i el Grup al qual va destinat.

L'autor pot acompanyar també, com a complement del seu treball,
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proves fotogràfiques de ]'excursió que ressenya, o manifestar si
podrà facilitar-ne en el cas que el trebal lmeresqués ésser publicat.

8. a Per a aquest Concurs la Secció estableix un primer premi
en cada Grup, i podrá igualment crear-ne o demanar-ne d'altres de
secundaris. Tots els premis consistiran en lots de llibres d'excur-
sionisme, alpinisune i esports de neu, i guies, d'autors catalans i
estrangers.

9. a El Jurat que ha de fallar aquest Concurs estará format per
les cinc persones següents: El President del CENTRE, el President
de la Secció d'Esports de Muntanya, un membre designat per la
Junta Directiva del CENTRE, un altre membre designat per la Junta
de la Secció organitzadora i un tercer designat per la Comissió de
Publicacions del CENTRE.

10. a El termini per a la presentació de treballs finirà el 31 d'oc-
tubre pròxim, i el Jurat farà conèixer el seu fall abans del 15 de
desembre següent.

11• a Els treballs premiats seran publicats en el BUTLLETI del
CENTRE f el Jurat podrá indicar igualment per a ésser publicats al-
tres tr eballs presentats, encara que no fossin premiats.

12• a El Jurat i la Secció organitzadora, de comú acord, tenen
àmplies facultats per a resoldre tots els casos no previstos en
aquestes Bases.

La Secció organitzadora espera que amb aquesta oportunitat es
decidiran a escriure Ilurs excursions i fets muntanyencs aquells
dels seus consocis que fins ara havien negligit aquesta funció es-
sencial de l'Excursionisme.

SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA 1 HISTORIA

La Processó de Corpus a Barcelona.—El dia 1, el senyor Pele-
grí Casades i Gramatxes donà una conferència sobre la Processó
de Corpus a Barcelona, en la qual explicà l'origen, així com diver-

sos aspectes de la mateixa, bàndols, entremesos, ordre de la pro-
cessó, cursos que seguia, etc.

Aquesta conferència fou illustrada amb nombroses projeccions
i, a més a niés, es projectà un film del senyor Lluís Girau, allusíu
a l'esmentada diada.

Cartago. —EI dia 8, el senyor Eusebi Ferré donà una conferèn-
cia sobre el tema susdit, en la qual féu una descripció de Cartago
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i de les seves belleses arqueològiques í artístiques, i es projectaren
diversos clixés, que foren una bella illustració de la conferència.

El Palau de Justícia de Barcelona i el seu Arxiu. —El dia 15, el
senyor Feliu Duran i Canyameres donà una conferència sobre el
Palau de Justícia i l'Arxiu del mateix. Aquesta conferència fou pre-
paratòria de la visita que la Secció d'Arqueologia realitzà el dia
19 següent a l'esmentat Palau.

EI conferenciant detallà l'organització dels tribunals a Catalu-
nya des de l'època dels visigods. Remarcà la importància del privile-
gi de 1025, en virtut del qual els barcelonins no podien ésser jutjats
més que pel comte, el vescointe o pels jutges delegats per aquells.

En arribar al Decret de Nova Planta explicà l'organització polí
-tica í judicial que en ell donà a Catalunya l'absolutisme de Felip V.

Descrigué després els diferents locals que ocupà la reial Au-
diència. Començà pel que ara ocupa l'Arxiu de la Corona d'Aragó;
seguí el Palau de la Generalitat, i s'entretení a explicar la distri-
bució que hi tenien les dependències de l'Audiència, la qual hi va
estar installada fins al 1908 en qué passà a ocupar l'actual palau
en el Saló de Sant Joan, avui de Fermí Galan. Després detallà la
distribució d'aquest, el qual és obra dels arquitectes Domènech
Estapà i Sagnier.

Finalment, descrigué la installació actual dels arxius judicials
de Barcelona, la riquesa de llurs fons, especialment en ço que
ateny a la història del seg'e xvtu; digué que era del tot necessari el
seu Trasllat a altres locals que reunissin millors condicions que els
actuals, i féu remarcar la catalanització de llur organització actual,
la qual es deu a la ferma energia í forta catalanitat del president
actual de l'Audiència, senyor Anguera de Sojo, i a la capacitat
comprensiva de la magistratura que el rodeja.

Lletrística lapidària. —Sota aquest tema el senyor Antoni Saurí
i Sirés domà una conferència el dia 22.

Començà el senyor Saurí i Sirés explicant el que són les làpi-
des i llur molta importància com a perpetuació de fets culminats,
dignes de consignar-se en la història ja sigui religiosa, civil o mi-
litar, així com també per a donar a conèixer a les venidores ge-
neracions, allò que, degut a llur intel.ligència, els llegaren homes
illustres i eminents per les seves accions o pel fruit de les seves
vides consagrades per complet a les ciències, cona a les arts o qual

-sevol altre dels coneixements humans.
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I prenent peu d'això el conferenciant exposà clarament la trans-
cendental importància de la lletrística que en les esmentades làpi-
des, í en tota mena de monuments d'índole semblant, s'acostuma
a esculpir, la qual cosa fa sentir la necessitat de posar en la ma-
teixa tot l'estudi requerit per tal de realitzar obres d'art dignes
d'acompanyar tals làpides i monuments a través dels segles i de
les generacions, perquè donin compte d'un ben entès sentiment
estètic, per tal que, amb aquests treballs, no succeeixi tot el con-
trari, com acostuma a passar en semblant classe d'obres realitza-
des en els temps actuals.

Per a demostració del que exposà, el senyor Saurí i Sirés, des-
prés d'explicar una sèrie de detalls per a portar a terme amb per-
fecció la lletrística lapidària a la vegada que la seva encertada
aplicació d'estil i distribució de lletres i rengles, així com també
molts detalls de tècnica o diferents classes de gravat o colorit de
la lletrística de les làpides amb les seves oportunes aplicacions se-
gons els casos, projectà una sèrie de clixés de làpides antigues, de
diversa qualitat lletrístíca, seguida d'altres clixés de làpides mo-
dernes, demostratives de les ímperfeccions, considerades intolera-
bles pel conferencíant, i que es porten a terme i subsisteixen en
demèrit de l'època present. Seguidament, per demostrar el que
deu ésser la lletrística lapidària, projectà uns altres clixés d'obres
seves, portades a cap amb la perfecció que els seus estudis Iletrís-
tics estèticament permeten.

Es lamentà després el conferenciant que la manca de classes
de lletrística, artísticament ben entesa, sigui culpable que amb
tals obres es pregoni a les generacions que han de succeir-nos el
mal gust avui predominaat dins de tan important especialitat
artística.

SECCIO DE CINEMA

Segon Concurs Català de Cinema Amateur

La Secció de Cinema de] CENTRE, creada en l'ambient de ]'èxit
assolit pel Primer Concurs, organitza per a l'any 1933 el Segon
Concurs Català de Cinema Amateur, confiant que tots els cineistes
afícionats hi cooperaran per tal de millorar constantment l'Art del
Cinema a casa nostra.
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BASES

Podran pendre part en aquest Concurs, tots els Cineistes afi-
cíonats, socis o no socis del CENTRE, nacionals o estrangers, amb
films de 9,5 o 16 mm, indistintament.

No seran admesos els films que hagin estat premiats en el Con-
curs anterior del CENTRE.

Cada pellícula portará per a la seva distinció un títol o lema.
Les pellícules presentades a un tema determinat no podran

ésser presentades al tenia lliure. Cap pellícula no podrà presentar-
se a rnés de dos temes i encara solament en el cas que encaixi de
ple en tots dos.

El metratge de les pelllícules és illimitat. Hauran d'ésser lliura-
des en bobines de 100 o 120 metres, per inferior que sigui llur
metratge. Els títols de 9,5 mm. no han de ésser fixos amb el fí de
poder-los projectar sense perill amb tota la potència de llum.

Les pellícules presentadas al Concurs, restarán en poder del
CENTRE fins a la clausura d'aquell, que serà celebrada amb una
magna sessió de repartiment de premis. La data es farà pública
per mitjà de la premsa. Les pellícules seran retornades a llurs
autors.

El CENTRE es reserva el dret del tiratge d'una còpia dels frag-
ments o pellícules completes de les presentades al Concurs que
puguin interessar-li per a nodrir el seu arxiu de coses de Cata-
lunya. Farà pública aquesta distinció, encara que la pellícula no
hagi estat premiada pel Jurat qualificador.

Les pellícules presentades al Concurs seran projectades totes a
la sala de projeccions del CENTRE durant les sessions de Cinema
Amateur que s'hi vénen celebrant. Els veredictes del Jurat qualifi-
cador seran inapellables i es faran públics a mesura que vagi
desenrotllant -se el Concurs. El Jurat tindrà facultad per resoldre
qualsevol punt no previst en aquestes Bases.

La Secció de Cinema del CENTRE es reserva la facultad de fer
una selecció de les pellícules presentades al Concurs per a fer una
exhibició pública si ho creu convenient. Els autors que no vulguin
donar aquesta autorització, han de ferho constar dintre la plica
que ha d'acompanyar la pellícula en lliurar-la, la qual no serà
oberta fins a l'acte del repartiment de premis.

Les pliques corresponents a les pellícules no premiades seran
inutilitzades sense obrir.
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CONDICIONS DE LLIURAMENT

Les pellícules hauran d'ésser presentades i lliurades a la Secre-
taria del CENTRE, Paradís, 10, pral., en les següents condicions:

1. Degudament estotjades en llurs capses metàlliques.
2. Portar un títol o lema al començament.
3. Aniran acompanyades d'una plica tancada, la qual contindrà

el nona i adreça de l'autor. A l'exterior portarà el títol o lema de la
pellícula corresponent, i el tenia i premis de cooperació als quals
es presenta.

4. Damunt de cada capsa metàllica haurá de constar el lenta o
títol de la pellícula, el tenia i premis de cooperació als quals es
presenta i el nombre de bobines nuinerades de què es compon.

5. El concursant que desitgi que el seu film sigui acompanyat
de determinats discos de fonògraf, haurà de trametre'ls oportu-
nament i fer-ho constar en la capsa metàllica.

TEMES

Primer plaç d'admissió

Fins al 1. er de març de 1933

Films de:

EXCURSIONISME 1 VIATGES

ESPORTS

REPORTATGE

FAMILIARS I D'INFANTS

NINOTS, DIBUIXOS I OMBRES ANIMADES

AVANIGUARDA

Segon plaç d'admissió

Fins al 1. er d'abril de 1933

Films de:

FOLKLORE

CULTURALS, CIENTIFICS I PEDAGÒGICS

PUBLICITARIS

(No s'admeten pellícules de propaganda de material
de cinema i de fotografia)

COLORS

ARGUMENT

TEMA LLIURE
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PREMIS

La Secció de Cinema del CENTRE, posarà a la disposició del
Jurat «un primer i segon premi », consistents en «medalles de ver-
mell i d'argent », per cada un dels temes establerts i per cada
tamaiiy de 9,5 i 16 mm. El jurat tindrà la facultat de declarar desert
o d'ampliar cada un dels premis esmentats, cas que les pellícules
presentades en siguin mereixedores.

Medalla del Centre Excursionista de Catalunya

a la millor pellícula característica de coses de Catalunya.

Prerni Extraordinari

El CENTRE crea aquest premi per a distingir la millor pellícula
d'entre les pren;iades en el Concurs.

PREMIS DE COOPERACIÓ

Associació de Cinema Amateur.—Copa a la millor pellícula en
tamany 9,5 o 16 nom., del tema «Ninots, dibuixos i ombres
animades ».

Atracció de Forasters. —Una medalla a la millor pellícula en ta-
many 9,5 mm., del [ema «Folklore».

Atracció de Forasters. —Una medalla a la millor pellícula en ta-
many 16 mm., del tema «Fo.klore».

Baltà i Riba. —Copa d'argent a la millor pellícula en tamany 9,5 o
16 unm., del [ema «Excursions i viatges ».

Cinematografia Amateur.—Copa d'argent a la millor pellícula en
tarnany 9, 5 mm., del tema «d'Avantguarda ».

Cine-Niza —Copa d'argent a la millor pellícula en tamany 9,5 mm.,
obtinguda amb aparell Cine-Nizo.

Cuyàs, S. en C.--Copa d'argent a la millor pellícula en tamany
9,5 o 16 mm., del tema «Films familiars i d'infants ».

Kodak, S. A.—Medalla d'or al millor film en tamany 16 min., im-
pressionat anib pellícula Kodak.

Laboratoris Enginys. —Copa d'argent a la millor pellícula en ta-
many 9,5 o 16 mm , del tema «d'Esport»

Pathé Baby, S. A. E. —Copa d'argent al millor film en tamany
9,5 mm., impressionada amb pellícula Pathé.

Premi Filino.—Copa d'argent a la millor pellícula tamany 16 mm.,
impressionada anib aparell Filmo.

Premi Gevaert.—Copa d'argent al millor film tamany 9,5 mm., im-
pressionat amb pellícula Gevaert.

Vda. de N'Enric Piba.—Copa d'argent a la millor pellícula de

9,5 mm., del tema «Reportatge ».



132

Casa Sàbat. —Copa d'argent a la millor pellícula en tamany 9,5 o
16 mm., del tema «Culturals, científics i pedagogics».

Successors de V. Valls Cortés. —Copa «Bolex-Paillard» a la millor
pellícula en tamany 9,5 mm., del tema «Argument ».

Successor de V. Valls Cortés.— Copa «Víctor» a la millor pellícula
en tamany 16 mm., del tema «Argument ».

La Secció de Cinema es fará càrrec d'altres premis que se li
puguin oferir per entitats o corporacions que desitgin cooperar al
foment de] Cinema, i els fará públics per mitjà d'un suplement
a aquestes Bases.

BUTLLETÍ DEL CENTE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Publicació mensual

Un vol. anyal de 384 pp. text. 96 pp. làmines í nombrosos gràfics,

í un SUPLEMENT de 192 pp.

Abonament: Socis del CENTRE, 15 pessetes anyals

NOTICIARI OBL BUTLLETÍ DE JULIOL DE 1932

De Lleida a Tortosa passant per Aragó, per F. BLASI I VALLES-
PINOSA.— Tradicions, per JOAN AMADES.— Bibliografia (Josep
Gudiol i Cunill, Pvre. Nocions d'Arqueologia Sagrada Catalana.

II edició. vol. 1).

LAMINES

XLVIII. Calaceit: Vista del poble. Façana de l'església parro-
quial.—XLIX. Calaceit: Plaça Major. Cretes: Ermita de Santa
Pelaia.—L. Tortosa: Porta d'accés al claustre de la Seu. Valder-
robres: Casa de la Vila.—LI. Valderrobres: Vista de la ciutat.
Cases d'Alcanar: Arranjant les xarxes. —LII. Alcanar: Ermita
del Remei. Mosaic que representa la batalla de Lepant.—LIII. U11-
decona: Ermita de la Pietat. Tivenys: Vista del poble. —LIV. Beni-
fallet: Capella de la Mare de Déu de Dalt o del Carme. La Cava:
Aspecte d'una casa del poble. —LV. Benifallet: Capella de la Mare
de Déu de Dalt. Làpida funerària. La Cava: Barraques de rLialin-

geni, per F. BLASI, J. NONELL i A. BERGNES

Tallers Gràfics HOSTENCH - Còrsega, 231-233 - Barcelona
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