
· . ,.actlvltats
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

« PLA I MUNTANYA»

FULLA CORRES PON ENT AL MES DE

MAR~ '936

Junta general ordi'nal"ia

El dio 25 de gener fou celebrada d'acord amb els nostres Estatut-s. Des-
prés ce la mateixa el Consell Directiu, queda infegrat de la manera següenf:

President: Felip Solé i Olivé.
Vice-President: Miquel QUI Gilobert.
Secretari: Ramon Dejuan.

Vice-Secretari: Lroren~ Miró.
Tresorer: Antoni Ortiz.
Comptador: Josep Merora.
Arxiver: Miquel Artigues.
Vocals: Joan Guarro, L1uís Postius i Antoni Albinyana.
President de la Secció Arqueologica : Ramon Fontanals.
President de la Secció Esports de Muntanya: Antoni STrera.
President de la Secció Camping: Joan Ciutat.
President de la Seccio Fotografica : Josep Alenta.

Secció fotograficCt

E>e,pf.és de lo reunió anJal de ta slKltió, ej, seUl G:onselJ li)i~ediu ha que
dat com segueix :

President, Josep A4enta: i VoeaJs Josep-Mer.ola i Jasep:Alcobé.

Sopar anyal

Molt prompte coneixereu la data del sopar anyal, que per causes alie
nes a la nostra voluntat no fue celebraf. enllO' coftl ocostumada.



Conferencia

El nosfre company Ramon Dejuan, us parlanJ el proper dilluns, dio 2 de
more;: a les 9 del vespre, des del micrOfon de RADIO llEIDA sobre EXCUR
SIONISME.

Socis absents

Des de Ceuta, on temporalment resideix, hem rebut una salutació del
company Salvador Masip, la fem extensiva a tots els socis.

1;1 prop-passat mes de gener tingué 1I0c I'enllae;: matrimonial del com
pany Baldomer Curia, amb la distingida senyoreta Marina Pontí, havent
flxat la seva residencia a Porcuna (Jaen).

No cal dir que ara i en I'esdevenidor els desitgem un sens fl de fe

Iicitats.

Excursions. - Mar~ 1936

Dia 15. - Excursió de neu a Envalira (Andorra).
Dia..22 - Excursió a Mequinenc;:a i visita a les mines de carbó.
Cada vespre de 8 a 9 us seran facilitades totes les dades que us con

vinguin sobre aquestes sortides.

Proiectes

A més d'altres sortides a la neu, pensem organitzar aviat una excursió
a Solsona.

Torneig d'escacs
l,e

A partir del proper dijous, dio" de more;:, sera celebrat al nostre estat-

ge un torneig social d'escacs.
les partides seran celebrades cada dijous a les deu del vespre.
Els premis seran nombrosos i de gran valua.
Detalls, us seran facilitats pels companys de la comissió organitzadora,

Miquel Qui, Josep Alenta i Ramon Castelló.
lIeida, mare;: del 1936.
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