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

Amb el concurs del Centre Exeursionista de Catalunva i del Club

Muntanyenc de Ci^ncies 'Naturals, celebrarem el dia 20 del proppas-

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

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

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

Dr. 'Norbert font i Sague.

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

inrportancia cientifica i la personalitat del I)r. Font i fcu remarcar al-

guns dels aspectes mes interessants de les sever investigacions. A conti-

nuacib 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 l'ideal, arriba a reunir en la

seva aula dels Estudis Universitaris Catalans mes d'un centenar d'alum-

res, que, lliurats a altres tasqucs, trcien bores dcl seu descans per escol-

tar la paraula calida del mestre. Marcel Chevalier s'adherf amb uns mots

sentits a l'homenatge dedicat a la memirria (let Dr. Font, de qui, digne,

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

Universitaris Catalans i de la Societat Catalina de GeogralIa, remarcft

I'aspecte geografic i totalitari de I'obra extraordinftria del Dr. Font, i Ilegi

alguns dels seus quadrets del Sahara. El senor Sole i Sabaris represents

la InstituciO d'llistfiria'Natural i el senvor Closes el Club Muntanvenc.

El public, nombros, entre el qual figuraven rellevants personalitats

intellectuals, demostra amb la seva presencia i entusiasme com is via

encara el record de l'autor del primer tractat de geologia escrit en catala.

Nou estatge

Tal com anunciavem fa pocs mesos, es troba ja definitivament

arranjat el nou local que l'Institut d'Estudis Catalans ha destinat a la

Institucib en el bell edifici de ]a Casa de Convalescencia de I'llospital

de la Santa Creu. La digna austeritat i el bon gust quo l'lnstitut pass

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

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

citat favorables al treball, la qual cosa perrnetra donar una amplia

volada a les nostres activitats socials.
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Manuel Cazurro i Ruiz

El dia 9 de novembre mori a Barcelona el hr. Manuel Cazurro,

el geoleg investigador de la regiu volcanica olotina i (I'altres tantes

questions de prehistoria i geologia catalanes. L'obra de Manuel Cazurro

mereix d'dsser recordada degudament en les planes del Butlletf, per aixo

avui no fem sine recollir la trista nova del seu traspas i testimoniar el

riolor que ens causa la mort de I'incansable naturalista que sabd for fruc-

tffer el seu pas per casa nostra.

Excursi6 a la conca d'Odena

El dia 24 de novembre es 1'6u 1'estudi dels terrenys geologies com-

presos entre Capellades i ]gualada. La falla del riu Anoia i el caval-

cament del paleozoic damunt del Trias en el contacte amb el Penedos

foren els primers fets observats. Desprds, sota la direccio del senyor

Noel Llopis, s'examinaren els contactes de la vall de Carme i el terra-

plenament travertinic del Bale de les Roquetes. Respecte a aquest

punt feren observacions interessants els senyors San Miguel de la Ca-

mara i Sold i Sabaris, tractant (I'explicar ]lur origen i relacions amb els

diposits travertinics del Capella. Finalment, els jaciments fossilifers de

I'ermita de Coil Bas i dels voltants de la Pobla de Claramunt forniren

copies material d'estudi.

Excursio a Begues i Vallirana

Assistiren a aquesta excursidi, realitzada el dia 15 de novembre,

una vint-i-cinquena de sods. L'excursid, com gairebd totes les realit-

zades en aquesta epoca de I'anv, tingud caracter priacipalment geo]o-

gic. Els lines d'estudi foren els planells de Begues i la vall de ]a riera

de Cervelln.

A Begues hom fdu recerques en els jaciments fossilifers d'arran de

In carretera, al Petit Canigd i als voltants del poble. Desprds, des de

dalt d'un dels turons que dorninen e] pla de Begues, el senvor Sold i

Sabaris, en absincia del senvor Noel Llopis, que ha fet un estudi acurat

de la tectonica i estratigrafia (ICI 'I'rias d'aquesta regiu, explicit ek

punts de vista d'aquest geoleg, el qual interpreta el pla de Begues corn

una cubeta trencada per mdltiples falles i dominada pel horst del turn

tie Santa Euidria. Aquests particulars punts de vista serviren per a plan-

tejar una animada conversa, en la qual intervingueren els senyors San

Miguel de la Camara, J. R. Bataller, J. Closes, Villalta, etc., la majoria

dels quals acceptaren la interpretacin del senyor Llopis, per be que

reconeixent 1'existencia de petites dovelles enfonsades en ]'interior del

horst esmentat. Encara el senyor Sold feu algunes observacions morfo-


