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CONDICIONS DE LA PUBLICACIÓ.

PREUS DE SUSCRIPC¡Ó: 4 ra ls trimestre pera los socis, 6 rnls id. pera los qui no ho
son.-Las suscripcions foran as soIs s' adméten per anyadas anticipadas.

REDACCIÓ y AOMINlSTRACIÓ: Barcelonél, carrer de la PQrtaferrisséI, n.o 13, pis 3er, dreta.

ADVERTENCIA.
S' ha publicat ja la Ethología de Blánes, per don

Joseph Cortils y Vieta, formant lo vol. III de
la Biblioteca popular del Folk-Lore Catalá, editada
per la ASSOC1AC¡Ó. Son preu pera lo públich es de
12 rals y pera los socis de 8, haventse repartit ja á
tots los residents 10 val pera recullirlo per aq uest
últim preu en la llibrería de Verdaguer. En quant
als delegats que desitjen adquirirlo, podrán recla-
mar dit val al Sr. Director de publicacions (Porta-
ferrisa, 13, ).el' d.") Ó rernétreli, ab l' encárrech
del tomo, 9 rals en sellos postals ó libransas del
giro mútuo, y lo rebrán per correu tot seguit.

Barcelona 31 de Maig 1886.

SECCIÓ OFICIAL.

ANUNCIS OFICIALS.

TRABALLS DEL MES D' ABRIL.-Día 24. = Lectura deis
següents traballs: «Excursió á la Conca baixa del Noya»
(acabament), per D. Francisco de S. Maspons y Labrós; «De
Nuria á Ribas» , per D. Arthur Bofill.- Junta gmeral ordinaria.
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-Sessió preparatoria pera la excursió del 26.-0rganz'saczó
d' excursions JI uisitas,

Día 26.-Excursz"ó col-lectiva á Sant Boy, Santa Coloma de
Cervelló y Turó de Sant Antoni.

Día 30. - Seceió de FOLK-LoRE CATALÁ. - Lectura de
varios capítols de un llibre inédit sobre «La Bruixa Catalana»,
per D. Cels Gomis.-Dúcussió prelz"múzar de un «Projecte de
interrogatori relatiu al Folk-Lore de Catalunya» .

ID. DEL MES DE MAIG.-Día 25.-Secció de FOLK-LoRE
CATALÁ.-Lectura deIs següents traballs: «La Tradició deis
llatins á Catalunyas , per D. Ignasi Farré y Carrió; «Follías y
cansons populars del Priorat de Scala-Dei- , recullidas per don
J oan Brú Sanclement; «Cansons populars del Urgell» , recullidas
y anotadas per Mossen Joan Segura, Pbre , (donant á conéixer
la tonada, acompanyant al piano D. Jascinto Tort y Danie1).-
Continuació de la Discussiá preliminar del día 30 d' Abril prop
passat.-Sesúó preparatoria pera la excursió del 30.

Día 30.-Excursz"ó col-lectiva al Castell y Cavas de Guanta
y al Castell de Sentrnenat .

. Barcelona 31 de Maig de 1886.
Lo Secretan',

SIMON ALSINA y CLOS.

EXCURSIO COL-LECTIVA
Á LA CONCA BAIXADEL NOVA. -

Acta.
Lo día 19 d' Octubre de 1884, se verifi.cá la excursió pro-

jectada á la conca baixa del riu Noya. Hi assistíren D. Ramon
Arabía, D. Miquel Aragonés, D. Baltasar Decrey , D. Fe1iciá
Marí, D. Pere Pagés y l' infrascrit, que feu de Secretan. Eixírern
de Barcelona ab lo tren de las Sh 33 del rnatí, y arribárem á
Martorell á las 6h 48.

Lo Sr. Aragonés tragué una vista fotográfica del supcrbo
p01lt del Diable, y acabar, emprenguérem nostra ruta Noya
arnunt.

Aqueix riu naix en las montanyas de Prats de Rey, en la
vertent occidental de las meteixas; té una extensió de onze lle-




