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SF:SSIO CIENTIFICA DEL. I)IA 11 I)E (;ENER DEL 1936

Presid'nciu del DR. J. R. BA FALLEE I CALAI-AYI'D

('olnenri.a a les set del vespre i es celebra a in Sala Cervantes de

I'Institut d'Estudis Catalans. Hi assisteixen els membres senvors BATA-

LLER, CLOSES, CIIEVAI.I@R, RENART, SCNJ: I SAFARIS, IJIlASrRES i `JI-

LI ALTA. Per absencia del titular Aetna con a Secretari el senvor Scll.f,

I SAFARIS. r,

F.I senvor Jacint ELIAS, de Terrassa, cxposa per c,crit algunes con-

siderations sobre la tectonica del Valles.

El Dr. BATAI,! ER s'Csten anipliament en una comnnicatili paleonto-

logica referent a In fauna cretacica del Pedraforca, per a la qual Ii foren

Iliurats pel senvor Li.oris els fossils que ha estudiat. Corsi a resultat dell

seas estudis, arriha a la conclusili que es tracta efectivament d'una fauna

caractcristica del Cretacic inferior.

El Dr. SAN A11ei'El, DE I.A CAMARA trarnet tins comentaris al treball

recent dels petrografs senvors BURR! i PARGA PONDA!. sobre roques de

Catalurlva, i fa anotacions als resultats assolits per aquests actors sobre

cls hasalts i altres roques tertiaries, els quals venen a corroborar els

obtinguts per ell.

El senvor CIIEVAI.IER aprofita la publicacib d'un;I nota geologica del

senvor P. 131ROT per a fer tins comentaris sobre I'estructura del Pedra-

forca, el qual crew que es tracta d'una capa de corn neat. Li contesta el

senvor Soi.F. I SAFARIS, qui remarca que aquest eaiu ha tingut ocasit

de recewrer amb M. BIROT alguns trossos de in regi( del Pedraforca, la

qual cosa li ha permes de fer interessants observations sabre la tectonica

d'aquesta part del Pirineu i ha comprovat els resultats assolits per As-

SAUER en 1934 que dernostren que el front Sud del Pedraforca esta arre-

lat i que, per tant, no pot tractar-se d'un veritable desplacament tan-

gential. Rectifica el senvor CHEVALIER, qui accepta una bona part de les

idees interiors.

Finalment, no havent-hi nles assumptes a tractar, s'aixeca ]a sessi6

a quarts de nou del vespre.


