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Vint-i-cinquenari del traspas del Dr.Norbert Font i Sague

Amb el concurs del Centre Excursionista de Catalunya i del Club

Dinn(anyenc de Ciencies Natural,, celebrarem cl dia 20 del proppas-

sat mes de novembre, at sale d'actes de la primera de les entitats es-

mentades, l'acte rememoratiu del primer vint-i-cinquenari del traspas del

qui fou digne president de la Institucio, illustre geoleg i patriota fervent,

Dr. Norbert Font i Sague.

Parla primerament el Dr. Maria Faura i Sans, el qual glossa la

importancia cientIfica i la personalitat del I)r. Font i feu remarcar al-

guns dell aspectes mes interessants de les sexes investigacions. A conti-

nuaci6 el senyor Vidal Riba, amb paraules amarades de sentiment,

explica, com a deixeble seu, I'obra admirable i orientadora d'aquell

gebleg que, portat per l'abrandament de ]'ideal, arriba a reunir en la

seva aula dell Estudis Universitaris Catalans nles d'un centenar d'alum-

res, que, Iliurats a altres tasqucs, treien bores dcI seu descans per escol-

tar Ia paraula c'tlida del mestre. Marcel Chevalier s'adheri amb uns mots

sentits a I'll omenatge dedicat a la nlcmuria del Dr. Font, de qui, digue,

serva records inesborrables. Finalment, Pau Vila, en nom dels Estudis

Universitaris Catalans i de la Socictat Catalana de Geografia, remarca

1'aspecte geografic i totalitari do I'obra extraordinaria del I)r. Font, i Ilegi

alguns (leis sous quadrets del Sahara. El senyor Sole i Sabaris represents

la Institucio d'IIistbria Natural i el senvor Closes el Club Muntanvenc.

E1 public, nombros, entre el qual figuraven rellevants personalitats

intellectuals, demostra amb la seva presencia i entusiasme com es viu

encara el record de I'autor (let primer tractat de geologia escrit en catala.

Non estatge

Tal com anunciavem fa pocs mesos, es troba ja definitivament

arranjat e( nou local que 1'Institut d'Estudis Catalans ha destinat a la

Instituci6 en el bell edifici de la Casa de Convalescencia de ]'Hospital

de la Santa Crcu. La digna austeritat i el bon gust que I'lnstitut posy

en totes les sexes obres es reflecteix en les caracteristiques que oferei-

xen les instal1acions del nou estatge, de suficients condicions de capa-

citat favorables at treball, la qual cosa permetra donar una amplia

volada a les nostres activitats socials.


