
361

NOTICIARI

Moviment de socis

Durant el tercer trimestre del 1934 ha ingressat en quali-

tat de soci numerari el sent' or

Antoni Campins Codina . . . . . Seccio I

Diputacio, 327.

Local social

Pruxim a la seva inauguracid, ajornada pels fets esdevin-

guts darrerament. En el proxim numero del BUTLLETi en

tractarem extensament.

Publicacions en preparacib

Sortira molt aviat el fascicle 3 del vol. 11 de les MEMORIES,

que tractara d'QEls moviments de regressio al litoral catala'

pet Dr. M. Faura i Sans.

Curs 1934-1935

S'inaugura el curs el 4 de desembre, en la sala d'actes de

1'Academia Laboratori de Ciencies Mediques, obrint el curs
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el Dr. Fontsere i cedint immediatament ]a paraula al doctor
Faura i Sans, el qual exposa el terra <Com ha reculat la mar
Mediterrania a Barcelona en el transcurs del temps, fent una
sintesi completa de les medicions practicades recentment, que
demostren com la mar es va retirant uns dos metres per any
en les proximitats del delta del Llobregat. Es projectaren
gran nombre de fotografies sobre els efectes de la variabilitat

experimentada a la costa catalana. Corn a complement tingue
floc una exposici6 de mapes histurics sobre ]a Barcelona

antiga. A l'acte, que es veie molt animat, assistiren nombro-
ses personalitats de relleu aixi com representants d'altres enti-
tats cientifiques.

L'onze del mateix mes, celebra reuni6 la Secci6 I en la
que el Sr. Enric J. Ferrer presenta una comunicaciO tractant
d'.Estudis sobre un acer america d'automubil>, que sera publi-

cada en un dels prdxims niumeros del BUTLLETi.

Pel mes de gener podern anunciar que el Sr. A. Quintana

i Mari parlara sobre -El deuteri, 1'aigua pesant i altres com-

postosn. Tambe el Sr. A. Julia to preparada una comunicaci6

sobre •Fabricaci6 simultania del clorhidric i sulfuric a partir

de l'anhidrid sulfur6s i el clor=.

SecciO I

Per haver passat el Sr. F. Hernandez a ]a Secretaria de

la junta de Govern, ha quedat nomenat secretari-redactor

el Sr. Francesc Sala Catala.

El primer numero del BUTLLETi

Posem en coneixement dels senyors socis que encara

queda un redu'it nombre d'exemplars a disposici6 del qui ho

sol•liciti.
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