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- ORIENTACIONS

Parlament de D. Francisco Pi de la Serra,

en la Sessió Inaugural del Curs 1913-14

BENVOLGUTS CONSOCIS:

L'ample camp d'acció de que disposen les associacions del ca-
ràcter del nostre Centre, permet desarrollar-hi totes les iniciatives,

i aixó, que en principi es un gran atractiu, tal vegada perjudica en

part el seu exit, ja que moltíssimes vegades, s'esmersen sense profit,

trevalls que realisats amb tot l'entusiasme, no son apreciats com

caldría y acaben per a desilusionar als que amb gran dalit i ilusió els
havíen emprés.

Per aixó crec, que precisa per a donar vida i contribuir a la pros-
peritat del nostre Centre, orientar-se i meditar la tasca a realisar, a fí

de que no resultin esterils els nostres trevalls, i poguém lograr, que
les iniciatives per la nostra associació acullides, mereixin l'aprobació

de totes les persones de cultura, i sien motiu de que vinguin nous

elements a ajudarnos en la nostra empresa.

Ambla bona intenció doncs, de posar el meu gra de sorra, con-

tribuint a la patriótica Obra del Centre excursionista: de Terrassa, us

dirigeixo avui la paraula com a President de la Secció d'instrucció,
a fí d'exposar-vos una profitosa idea que al meu entendre, encare

que imposa algun sacrifici, es del tot realisable, i tinc la certesa,

de que sinó un éxit complert, quan menys profitosos resultats ne

lograríem si poguessim portar-la a port.
Jo vos prego estimats companys que m'escolteu, que vos feu

carrec de que sols me guía un ver entusiasme per.la bellesa, i un

bon desitj d'esser util al Centre, al ensems que fer quelcom en be de

la nostra. Terrassa, i espero que si no creieu acertades les idecs que

vaig a exposar-vos vos fareu carrec que son filles del meu bon zel
envers la prosperitat d'aquesta ciutat.

Una de les mes glorioses tasques a realisar pel nostre Centre,

sería la de encaminar totes les seves forces, per a lograr desterrar de
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Terrassa la rutina i'l mal gust, que ha fet que una ciutat avans d'un
caràcterdistingit i senyorial, s'hagi convertit en una ciutat vulgar,
permetent que desaparexessin sos vells jardins i severes cases, i
deixant enrunarse sos preuadíssims records histórics mostres viventes
de son gloriós passat.

Fa 40 anys, que Terrassa creix sense parar, els diners esmersats
en les noves construccions per part dels particulars, i els que han
empleat els ajuntaments, per a l'urbanisació de la ciutat nova, repre-
senten un immens capital, que'ns escruixiría si poguessim calcular-lo
exactament, i malgrat aquesta riquesa empleada, no té la nostra
ciutat ni un pam de jardí, ni una bella font, ni un petit recó d'esplai,
ni lo que es més de planyer un projecte que fassi esperar, que d'aquí
endevant procurarém esmenar-nos i orientar-nos per a fer quelcom
pel seu embelliment, i sobre tot que trevallarem per a conservar els

restes arqueológics que "ns recorden les passades generacions.
Jo veig deltot apropósit dintre dels fins del nostre Centre, l'em-

pendre's amb el mes gran empenyo aquesta profitosa i enlairada

tasca de modificar l'aspecte de Terrassa, procurant cridar l'atenció
del Ajuntament, Corporacions i de tots els nostres compatricis, per
a que's fassin càrrec de l' importancia que té en tots els ordres de la
vida la bellesa, i l'aspecte agradable i sa, d'una ciutat moderna.

Diu el célebre arquitecte deles ciutats jardins en Raimond Unvviu:
el'urbanitzar una ciutat, consisteix en donar satisfacció a les necessi-
tats i aspiracions d'una comunitat civilitzada, so es, atendre a la
conveníencia i ben estar de sos habitants, contribuint a aumentarel

valor de sos esforços mancomunats, en els ordres comercial i indus-
trial, intensificant la vida social, fomentant el progrés i desentrotllo
de la cultura, i procurant utilisar les belleses naturals, de la posició
que la ciutat ocupi, per a fer en ella la vida amena i agradable.:

Aquesta definició la trovo completíssima, i en ella hi està sintetisat
tot quan pugui desitjarse, i aquest te d'esser el nostre ideal respecte
a la nostra ciutat. ,

Naturalment que avans no hauriem lograt donar un pas, hauriem
tingut de trevallar molt, i tal vegada haver sofert sensibles desen-
ganys, mes cal no fer-ne gaire cas de les contrarietats, procurem
armarnos de voluntat i d'una manera especial del ferm propósit, de
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que'l nostre fí no es egoista, sinó que cerquem un benefici pera tota

la colectivitat ciutadana.

. Ara be, per a lograr quelcom en el sentit que vinc exposant,

que es lo que'ns cal fer Primerament, sense descuidar ni menys-
preuar per a res tot lo que sia d'estudi i trevall, dedicarse cada hú en
preferencia, segons sien les seves aficions, a tot lo que tingui caràc-
ter local, el que tingui afició a l'arqueologia donar preferencia a tot

lo que posseim d'aquest caràcter, els geólecs axís mateix igualment

el que te predisposició pels estudis històrics, en una paraula, procu-

rar que'l nostre Centre tingui en tot una riquesa ae datos i d'estudis

superiosíssims a tots els altres, els que síen de caràcter local. La

conservació dels nostres temples de Sant Pere de Tarrassa i els altres

records histórics que'ns queden, i les excavacións que cal fer per a
coneixer la grandesa del nostre passat, sería feina molt mes planera
si hi hagués qui constantment cridés l'atenció de nostres conciuta-

dans, amb sos estudis, i en gran manera'ls fes veure el valor que
tenen moltes de les coses quefis envolten i de les que no n'heuen
esment. Els aficionats a la fotografia poden prestar grans serveis,

cal que'l Centre posseeixi un bon aplec de fotografíes de tot lo nota-

ble que tením a Terrassa, i no solsament en edificis i obres d'art,

sinó d'una manera especial del nostre paisatje, del paisatje que te-

ním al nostre vol, per a veure si logrem que sía estimat com se

mereix, i impedim que's malmeti a mida quecreix la ciutat.

La nostra divisa te d'esser fer de Terrassa una ciutat bella, i per

a lograr-ho, lo que primer havem de procurar, es que tingui fesomía

- ben propia, no caiguém en la ridiculesa de creurens que podem imitar

lo que fan a Inglaterra o a Alemanya, o qualsevuiga país extranger,

ni'ls mostres cabals ens ho permeteríen, ni les mostres costums son

les d'aquells paissos, lo mes que podem fer, es imitar els seus proce-

diments, o sía lo que aconsellen avui tots els homes inteligents

que's preocupen de la bellesa i higiene de les poblacions.

Espais lliures amb arbres, cases isolades, aprofitar les belleses

naturals, aquestes ja les tením, i dificilment la ma dels homes n'im-

Nprovisarien a costa de molts diners, altres de mellors. Ens cal sobre
tot, mo perdre de vista que tenim d'esser modestos, i no somiar lo

que no podem tenir, no son pas les coses mes belles les mes riques,   
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o les que costen mes diners, sinó aquelles que son fetes amb mes
conciencia, i amb mes cura i ont l'artista que les ha dirigides, hi ha

. posat tota la seua ànima.

 

9 Detall del Torrent de Vallparadís Clixé A. Jover

En la nostra ciutat, estém ara en un dels moments mes crítics,
per a decidir del seu futur aspecte, la seva creixensa mai interrom-
puda, l'obliga a traspassar l'hermosíssim torrent de Vallparadís,
aquest torrent es un encant d'un cap a l'altre, i perilla greument la
seva conservació, si no's fa prompte sense perdre temps, una cam-
panya, fent veure a la gent la seva gracia, i lo que sería si cuidat i

: urbanisat pogués convertir-se amb el temps en un hermos part. Ima-
esa gimemnos per un moment, que després d'uns quans anys dededicar-
— hi els nostres cuidados, se consegueixi aumentar el seu arbrat, ende-
— "o mrocar les cases del sot del Pi, i fer assequible l'entrada desde'l cap del
sn passeig, de mica'n mica, ara un trocet, ara un altre, anar adquirint

.

ò les horte -hi creixer 0 id es, DE a dexar-hi creixer herba fresca i verda, en una paraula
4 convertint-lo en un verdader jardí natural. Llavores veurieu les caresi : i .h que l'envolten, com s'apressaríen a urbanisar els patis que allà

donen, fent-hi miradors que seríen una delicia per a llurs habitants.
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No es veritat cars companys que m'escolteu, que sería aixó una cosa

preciosa i una joia per a Terrassa2 Doncs aixó podría ferse solsament

amb bona voluntat, sense que ni'l municipi ni ningú tingués de fer

cap grossacrifici: caldría solsament tenir el ferm propósit de fer-ho,

i convencer a la gent, fent-los-hi veure la seva utilitat, i estigueu

segurs, de que avans de pocs anys, hauríem lograt una bella cosai

hauríem causat un gran be a la nostra ciutat.

Aquesta constant creixensa de Terrassa la porta també per un

altre cap, a llensarse sobre'l bonic bosc de can Aurell, sinó s'apres-
sa a posar-hi ma, dintre pocs anys haurà desaparescut aquell bosc,
que no és pas solsament per lo que embelleix la ciutat que precisa

conservar-lo, es també per lo sanitós que és el tenir dintre la pobla-

ció un bosc de pins, allà caldría només que'l municipi adquirís

aquelles quarteres de terra que formen el bosc, i segurament que sinó

pagant-ho al acte, hi hauría mil maneres de amortiçar-ho en pocs

anys. Els que'ns recordém del preciós bosc del Pantano, i dels jar-

dins que'l voltaven, lamentém la seva desaparició, i pensém que

quan va destruirse per molts pocs diners s'hauría pogut adquirir, i
avui, representaria un valor mes de cent vegades imes gros, allavors

tot-hom va mirarse-ho amb indiferencia i desaparegué del tot. Fem els

possibles per a que no passi'l mateix ara,i noins trovém que des-

prés tinguém de veure només que arbres esquifits i exótics, al vol-

taut nostre.

 —Seríen interminables els plans que podríen ten-se per a donar un

sagell de bellesa i modernitat a la ciutat nostra, jo he exposat els

esmentats, solsament com a exemple de lo que podríem fer, i també

dec manifestar que no es aixó sol-lo que deu fer-se. La cosa mes in-

significant, la reforma mes petita, deu mirarse amb carinyo, procu-

rant donar-li tot el caràcter possible, un sencill banc—una petita

- font —una làpida, tota cosa pública per insignificant que sembli deu

contribuir a donar caràcter a una població i per aixó no deu deixar-se

res abandonat.
Ara lo difícil de fer quelcom pràctic es evidentíssim, mess malgrat

i axó, devém intentar-ho, procurant que l'éxit ens acompanyi. Pri-

merament no volguém esser exclusivistes, en aquest afany nostre en

benefici de .la ciutat, cridem-hi a tothom, escoltem i consultem a  
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tots quants per son bon gust i per sos coneixements puguin il'lustrar-
nos. Fugím de tota passió, si una reforma veiém que pot malograrse

" per un mal entés amor propi, preferim que's realisi, encare que'ns
causi una estorsió el renunciar a una gloria que sigui ben nostra.

 

Bosc de can Aurell Clixé A. Jover

Jo estic convensut, que del contacte que s'estableixi entre les en-
titats i corporacions destinades a plantejar una reforma, depend el
triomi del que vagi mes ben documentat. Els bons arguments, sem-
pre s'obren pas, i si nosaltres ens preparém, i en nostre ARXIU D'ES-

 TUDIS, per medi de exposicións i conferencies, fem veure al públic
l'importancia que te per a tot-hom l'embellir una ciutat, lograrém la
simpatía dels nostres compatricis, i seràn respectats i considerats els
nostres trevalls.

Solsament meresta dir-vos per a acabar, que veuría amb Elles
sim gust que digníssims companys del Centre, prenent peu de lo per
mi exposat, s'ocupessin d'aquest assumpto i ensil-lustressin, ja que
segurament ells amb moltíssims mes coneixementsi il: lustració que
jo, trovarien una forma mes distingidai arguments mes convincents
per a obtenir el concurs de tots els socis del Centre.
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- Com ja he dit al comensar, les meves pobres paraules no tenen

ltre valor que'l desitj d'estimular les energies dels bons companys
d'aquesta associació, que tantes qualitats posseeixen per a llensarse

amb éxit a la difícil empresa de l'urbanisació a la moderna de nostra
ciutat, si la idea per mi llensada fa que'ls que tenen condicions

per a fer-ho, logren quelcom de profit en be de la nostra Terrassa

jo'n restaré contentíssim.—HE DIT.

EXCURSIONISME

EXCURSIÓ A AMPURIAS
DIES 14, 15 1 16 D'AGOST

X

Era ja cosa acostumada, fer per les festes de la Mare de Deu
d'Agost una excursió al Pirineu, mes enguany, va trencarse la cos-

tum, fent una bella excursió a Ampuries i Costa brava catalana.
Al mitj dià del 14 sortirem de nostra ciutat tots els companys

que previament ens havíem inscrit.

Fins arrivar a Sant Jordi varem fruir dels encisadors espectacles

que'ns oferia el deliciós Monseny, les fornides arbredes, els gentils

poblats, les masíes arreu graciosamenr escampadesi la ciutat de Gi-

rona, la ciutat de gent franca, dels bonics carrers estrets, de la impo-

. Santa Seu i de la frondosa devesa.
A la estació de Sant Jordi Desvalls muntarem en els carruatjes

que havíen de portarnos a La Escala. Per bona carretera que forsa

estona voreja el riu Ter, fem vía, passant els pobles de Colomés,

Jafra, Verges, La Tallada i Vilademat.

.: Quant finía el trajecte oviravem al lluny, endins del mar, una

munió de blanques llums de la pesca a l'encesa, que aviat varen pri-

var-nos de veure, les cases de La Escala, ont ja erem arrivats.

La Escala, o am mes propietat, Ampuries (1) es una vila magní-

ficamentsituada al Sud del Golf de Roses al qual domina en tota sa

(1) El poble primitiu es S. Martí d'Ampuries, situat a uns dos Rm. de distan-

cia. La Escala en un temps era una barriada de pescadors instalats en una cala i

depenentde S. Martí: sa cala d'Ampuries, en deien. Mes endevant per corrupcions
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eslensió, Devant per devant te Roses que amb prou feines seblanquejar a redós de les serres de Llansa que amurallen es lèndida.ment el Golf pel cantó del Nort. La situació de La Escala no 0t e.mes encertada per a gosar dels aspectes mes grans i hermosos derat Està posada en el punt precís per no perdre la vista magníficae Golf, una de les mellors de les costes mediterrànias d'Es El iper lliurar-se de la monotonia del gran platjar que en el Ri elGolf obre de bata bat la plana hermosíssima del Empordà dar

 

 

Costa brava—Pinita de trenca brassos Clixé A. Jover

A La Escala comensa el roguer o a la verdadera Costa Bravacatalana constituida gairebé per un immens xanfrà de promontorique desde'l Cap de Montgó fins a les illes Medes acaba de formar elbras meridional del Golf. Entre'l rocam abrupte d'aquesta costa senparió un seguit de cales delicioses s'hi estotjen com finíssimes perles" en una closca aspríssima. Y entre les arrugues i les esquerdes de tangroller i colossal xopluc el mar hi buida coves maravelloses cocatedrals. Misteri, quietut i repós amb l'aigua mansíssima que jo, vineja tant sols i deixa veure el fons puríssim d'algues amb Baró :peix de brillant escata nedantsilenciós per entre'ls matolls dei
iRe sa ee és convertí en Ja sa cala o La Escala. Avui el peix petitmenjat el gros

i

S. Martí d'Ampuries breçol d É ipassat a ser una barriada de La Escala. DaSotmàiias, i

 

 

   



(
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L

rotllant les seves opinions sobre l'historia de la primitiva Ampuries

apoiant cada una de les seves assercions amb els documents que

amb prou abundancia oferien ja els treballs realisats.
34 ARXIU D'ESTUDIS DEL

a

li: tendre i delicat. Nosaltres.volíem seguir-la tota aqueixa costa pero'l

El mar no'ns fou propici. Poguerem tant sols passar el Cap de Montgó

i veure la entrada de les famoses Cambres, sota Montgó mateix, i

entrarem després a la cala-deliciosa que s'obre al costat de la mon-

tanya saltant a terra en la petita platja del fons.
i o Hauria sigut temerari seguir endevant per a visitar tota la costa

majorment si's té en compte que amb la mar que hi havía el llagut

no's podía acostar a les roques i's perdien els més hermosos aspec-

tes. De totes maneres se tingué un bon tast amb la vista de les Cam-

bres i la platja delicadíssima de Montgó.
A la tarda després de dinar el senyor Galí ens feu una petita

ressenya histórica de lo que fou Ampuries en temps dels ibers, dels
grecs i dels romans, aixís com ens explicà quins eren els treballs de

excavació que's portaven fets i els de:cubriments més importants

realisats fins aleshores i aixís preparats ens dirigirem al lloc de les

excavacions situat a un quart de La Escala avans d'arribar a Sant

Martí ontel Director dels treballs D. Emili Gandía amb gran amabi-

d 

Ú

 

I

Nu

El
i  

Excavacions d'Ampuries—Temple d'época romana Clixé J. Esquirol

En aquesta sencillíssima ressenya d'excursió no creiem que sigui

oportú entrar en disquisicions d'una. materia determinada i inolt

menys en lo que's refereix a Ampuries que a hores d'ara ningú té de

descubrir i be prou hi ha qui amb autoritat recull cada troballa nova

i en va deduint les consequencies degudes, en vistes a la historia de

la ciutat desapareguda i de tot Catalunya, mes nosaltres no hem de

abstenir-nos de fer coneixer la gran obra patriótica i de cultura que

allà, pacientíssimament, se du a terme, felicitant als iniciadors orga-

nisadors de la mateixa i al Sr. Gandía qui amb tant d'acertla realisa

felicitant-nos ensemps a nosaltres mateixosels de la generació actual

 

i L i Clixé J. Esquirol ms É A È 1
Muralla de la ciutat grega d'Ampuries ClixéJ. Esquiro a) que'ns podrém vanagloriar un jorn dels seus restltats inapreciables.

litat i amb tota l'autoritat que'ls seus estudis i més que tot la pràcti- Li Ed

ca, li concedeixen, ens acompanyà per tot el recinte escavat desen- L.
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Tampoc hem de passar per alt la visita al magnífic i coleDre mosaic

d'Ifigenia descobert en mitj d'un camp dalt en el recinte r
tancat avui en una caseta feta exprés per a protegislo, .

Ens va faltar el temps pera veure el museu que'ls Srs. enginyer

de les dunes han montat, amb les troballes fetes per ells El la ai

zona de treballs, dalt en la casa que tenen a S. Martí si Epants:

lo qual ens dolgué extraordinariament no tant sols per , 7 xa
portant que ells han tingut en les excavacions sinó per he P

dignes de ser conegudes que ells serven amb tant de conp 4 3
El diumenge no poguerem anar a Roses, com era el nostre p

si ltemps.

Reicailde ds val de La Escala en carruatjes que passant pels
pobles de Vilademat, Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador, ens

telló d'Ampurias.

adee sa estat primitivament ciutat MoVE

pro d'aquella época, actualment no resta cap vestigi. En LE sa

va adquirir molta importancia, i fins l'any 1402, que T aa el
mar part de la Corona aragonesa, va ser Cort dels om nsi

purias. Demostra la seva antiga preponderancia la iglesia Le a)

María, que detingudament varem visitar, Es d'estil asa

mescla d'ojival, està formada per tres esbeltes naus i € gar ea
altar major de marbre i algun retaule de molt interés, gu P

algust.

acataial el camí atravessant Vilasacra i Vilatenim, Eren

avans de les onze a Figueras, la bonica capital aaal sr

tarem la poblacióavans de dinari prenguerem després a pel

havía de retornar-nos a nosire ciutat, ont varem arrivar extr

riament satisfets de la excursió que finía.

Hi varen pendre part els Srs. Armengol (M.), Cer as

lla (F.), Cos, Domenech, García (C.), Galí (A.), a Í

(A.), Montaner, Martorell, Pons, Rius, Utseti Venta Ó. Ú dilatet

Han estat exposades enel "Centre" les col'leccions de g
fíes obtingudes a n'aquesta excursió.
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NOTES BIBLIOGRAFIQUES

I

Desde'l comens d' ARXIU que vaig encarregarme d'examinariparlar aquí dels llibres i treyalls que fossin interessants per a elsnostres excursionistes i de materies que mes o menys conegués, comaltres ho han de fer dels de la seya competencia,lo cual per a donarsortida a altres coses comenso arc, sense volguer passar peralt apesardelretràs, algún important trevall fa algun tempssortit, deventfer-ho ab alguna concisió pel poc espai de queal present disposa lanostra Revista.
Una manifestació: al meu modo de veure en aquestes notes bi.bliogràfiques s'ha de fugir del sistema de bombosalús, dels Cconcep-tes sempre encomiastics, en una paraula s'ha de prescindir de loque un jove catedràtic ha vituperat amb el calificatiu d'Aistrionismeespanyol, i s'ha de dir amb tota sinceritat el judici que's formi, queno es oblidar les atencions personals, a fí de contribuir a formar unaatmósiera cuitural sense impureses.

ESPELEOLOGÍA DE CATALUNA por M. Faura y Sans Pbro., (con80 grabados intercalados y 18 làminas).—Enel Tomo VI de Memo-rias de la Real Sociedad Espafola de Historia Natural, formant lade núm. 6.2 se publica aquest interessant trevall que consta de 167planes, apart les làmines.
Coneguts son l'entusiasme i l'activitat de Mu. Faura perl'estudide la Geologia i de la Espeleología del nostre país, d'aquesta darre-ra en son sentit general pot ben dirse que al presentes ell qui a Cata-lunya la cultiva en major quantía i mes senyaladament,Una prova d'aquest incessant trevall de Mn. Faura es la memo-ria de que parlo, que malgratel títol, es un tractadet complert deEspeleologia, que's proposa donar a coneixer tot el contingut d'a-questa nova brauca de les Ciencies Naturals, prenent peu i fentaplicació d'un modo especial del gran recull d'observacionsi estudisde les cavernes de Catalunya, ont tant repetides exploracións d'eixa
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roques d'origen intern. I majorment, al ferne aplicació a la montanya

de Montserrat, resulta que la erupció de porfit quarciferque en eltall

. geológic de dita montanya (que com a demostració posa en la plana

59) figura a la base:del Turó del Castell de Collbató, està allí

transportat per corriment de 8 Rm. mes avall vistos, segons havia jo
dit poc avants, trovantse el paleozoic jusiaposat al Reuper, no per
superposició d'aquest com figura en eltall, sinó per contacte anor-

malper falla de costat.  Majual at. hagi
Ambtot, a pesar dels defectes concretats e insinuats queté la obra,

alguns inevitables en aquesta mena de trevalls, doncs no poden
abarcarse per complert les observacions i apreciacions en cada cosa,
es molt lloable el trevall del amic Dr. Faura i Sans, qu'es el primer

tractat d'Espeleología que's publica a Espanya, que te ademésla
condició d'enaltir la nostra terra fent aplicació de lo molt que a Ca-
talunya s'ha fet en aquest ordre, per devant de: les demés regions
espanyoles, i que en suma ha de contribuir senyaladament, com se-

gurament ha contribuit ja a estendre la afició a la observació i estudi

de les cavitats naturals i a encausar aquestes investigacions.

DOMINGO PALET I BARBA

SECCIÓ OFICIAL

El día 2 d'Octubre va efectuarse Junta general ordinaria.
Va acordarse: l.er Anular la Secció d'Instrucció i la de Excursions de Mon-

tanya.—2.on Crear una Comissió de Arqueología, Historia i Art, i un'altre de Es-

tudis Naturals, cada una composta de President, tres Vocals i Secretari.—3.er Ad-

metrer la dimissió del Secretari de la J. D. Sr. Jacinto Figueras.—4.rt Crear defi-
nitivament el càrrec de Secretari 2.on que fins are havía existit amb caràcter de

interinitat.—5.nt Que s'estudiini totes les modificacións i ampliacions qu'es consi-

deri pertinents per al Reglament general del Centre, al objecte que puguin ser

aprovades gubernativament al mateix temps que les reformes que cxigeixen els

anteriors acorts. I Ri
Se elegiren els indivíduus que han de ocupar els càrrecs que queden vacants en

Junta i Comissións quedant constituides per el curs 1914-15 en la segúent forma:
JUNTA DIRECTIVA.—D. Domingo Palet i Barba, President, D. Baltasar Pineda,

Vis-president: D. Lluis Castanyer, Arxiver, D. Anton Matheu, Tresorer, D. Fran-

cesc Capella, Secretari i D. Jascinto Bassó, Secretari 2.on.

o COMISSIÓ D'ARQUEOLOGÍA, HISTORIA I ART.—D. Francisco Pi de la Serra,

a aia
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President, D. Josep Ventalló Vintró, D. Lluis Moncunill i D. Pau Gorina, Vocals,

i D. Joan Duch, Secretari. .

COMISSIÓ D'ESTUDIS NATURALS.—D. Daniel Blanxart, President, D. Jascinto

Elías, D. Eugeni Ferrer i D. Frederic Segués, Vocals, D. Anton Matheu, Secretari.

En reunió que celebrà la Secció de Fotografía el dia 17 d'Octubre, va que-
dar constituida la seva J. D. per el curs 1914-15 en la segient forma:

D. Antón Jover, President, D. Josep Alavedra, D. Bartomeu Amigó i D. Joan

Torredemer, Vocals, D. Joan Armengol, Secretari.

En reunió especial de Directiva i Comissions varen ser el'legits els indivíduus
que a continuació s'expressen per a formar. la redacció d' ARXIU D'ESTUDIS.

D. Francisco Pi de la Serra, Directors D. Antón Jover, D. Daniel Blanxart i

D. Francesc Capella, Redactors, D. Baltasar Pineda, Administrador.

CRÓNICA

EXCURSIONS A SANT LLORENS DEL MUNT.—Els dies 30 d'Agosti 13 i 27 de
Setembre s'efectuaren excursions a Sant Llorens del Munt al i bjecte de fer investi-
gacions generals per a la monografia de dita montanya.

REFORMA PER L'EMBELLIMENT DE LA PORTADA ROMÀNICA DE LA ÍGLESIA DE
MURA.—Per a secundar aquesta bona iniciativa Va obrirse una suscripció a la que
hi varen cooperar varis socis, el Diputat a Corts Sr. Alfons Sala i els Diputats Pro-

vincials Srs. Francisco Alegre i Joan Barata. El Sr. Alexandre Galí, en represen-
tació d'aquest Centre, forma post de la Comissió encarregada de aigió aquets
trevalls.

LLIBRES REBUTS.-—Llibre del l.er Congrés Excursionista Català de Lleyda.—
Ensayo Fitotopogràfico de Bages, Pius Font i Quer.—Anuari para 1914, de la
"Asociación de Arquitectos de Cataluiia".—Vall de Ribes, de la col-lecció Pirineu

Català, César August Torres (Els socis que desitjin adquirir sempre d'aquest

últim poden sol:licitarho a la Secretaría del Centre.

El el nombre vinent publicarém l'acabament de la Metnoria del curs 1913-14.

: Estampa La industria de MORRAL Ge c.8
Passeig, TV9. —i 4 to Terrassa
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