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5.° fzE?UNI(^) EXTRAORUI;^^RIA A L' ILLA UI? ^i}^:AOIlCA

EACURSIONS REALITZADE.S

Diet 13 d'^tbril

A trenc d'alba tothom s'aixeca per veure des de la coberta del vai-
xell el panorama que ens oferia la costa N de I'illa de ,1tenorca. Els noms
dels accidents geografics cren interpretats grircies als perfils de I'illa,
delineate per Ci.osra, yue figurer a la guia de I'excursi6. Abans de Ice
set del mati arribarem a ;Vtau, on ens esperaven el senyor batlle, Sr. Pere
Puns i Srrars; el president de I'Ateneu, Sr. Josep Cuiui^^n; el catedretic
d'Historia Natural, Dr. Cnsrnvos; el Director•delegat de 1'Institut, senor
Francesc Hraix.4^oez Sn^z, amb el professor Sr. HruvAsnrz bloke, la cate-
drdtica Srta. 1"ouuen^^s i una comissiu d'alumnes de I'esmentat Centre; el
Dr. Auisrov, Mett;e•director del Llatzeret; els naturalistes Srs. Jaume
Fr:kaerr i ALr:IrO i Joan Punst^ri; el membre de la I n s t i t u c i 6 Sr. Rafael
Snr.ouu; el farmaccutic Sr. Meucnun^; el president del aFoment del "furis-
me», Sr. Joan Go.^rn.n, representations de la premsa local, etc.

F,I mati de la rostra arribada fou aprofitat per a visitar la ciutat i
furem rebuts pel senyor batlle al Palau Municipal, del yual ens mosiri
els records histiirics que hi sbn consen"ats. "I amb8 visitarem 1'Ateneu i
I'Institut National de '2." ensenyan4^a. Aprofitirrem I'avineutesa per a
admirar lee col leccions d'Historia Natural d'ayuests dos centres.

La tarda fou aprofitada per a fer una excursib a Cala es Coves sofa

el guiatge del Dr. CnsTnsus i del Sr. Po^seri. F.ns traslladiirem amb yua-

tre autos al predi de Biniadris, passant per Seut Climent. A Biniadris

visitarem la case predial, veierem les premses i tuts els altres atuells

per a I'elaboracib del formatge maones. Acabada ayuesta visita, els

excursionistes es dividiren en diversos grups. Hi assistiren els membres

aenyora Ara^u.nk-Asrxr, Cnnuer-, Ciosrs, Co.ans (J.), Dirrns, Esr>nRoi,

FAauaun, FOST (J. M.°), Gu^ri^izHr•z i Vn.nuei^ain (A.), aixi tom els seuyurs

JnRUi, Kanr^•r, Pnkun^wv, Ilr•aits (J. M.^), Rr i+iits (Sra. de), 1Zutiiia (P.),

SAN l^'1.IGUEI. 1 SS1flll.

EI terreny, a excepciu de lee petites zones de conreu, esta recobert
pel mares fins a la mateixa Cala. Pel cami, botanics i entomolegs inicie-
ren Ilurs treballs. Les coves que donee nom a la localitat estan excava-
des en els penya-sel;ats que forma la molassa burdi^aliana, de la qual es
pogueren separar alguns fossils (Peden i mottles indetermiuables espe-
cificament).

Avan4ada la tarda es torna pet mateix cami. A Biniadris muntarem
novament als cotxes per anar a Sant Climent, i d'allf a Talati de Dalt.

ildmirarem, amb I'escassa Ilum del capvespre, els imposants monuments
megalitics i visitarem la cambra sepulcral descoberta fa pot.
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A les vuit del mati sortiem de Mali els membres de la lNSTrru(15

ahans esmentats i els senyors JARDi, PARRASION, Rtlir-s (J. M.°) i Sra.,

R1 RI1S (P.), i SAN Maa(el.. I)irigi I'excursi(i el Sr. Joan Poxssi1. Segufrctn

la carretera de Ciutadella. PassOrem per Alaior, un dels pobles nits

im:lortants de i'illa, el qual s'uferi a la rostra vista amb In seva blancor

enlluernadora. Ala vora de lit carretera han plantat com it arhre d'omhra

Ia Paulomnia imperialis, ara en plena floraciu. Algun grup de pins trenca

Crop d'excur'ioni.les de to INsrln r.u1, it Vlenurca. - D'esquerra a dreta. assrpul.. =incurs:

Auiu.Al-AMii. IIUFEn, FeunncA, FONT 1 (Ir F. n, BATAI . LF:n. IAnul , FONT i Trii ii. (:I rl F:aliFz; dress,

d'esquerr° a dreta, senVors; PABHAMUN. CLOSES. 'I 11 *1110 RIA. I'srn5oi., (. 1N',El ., senIureta Cu\IAS,

Sul. i'., SA,', MItcr l: L, DlAn,.FT (Pere) ( I-Oft) Iirsinnn)

la monotonia aclaparadora del paisatge tan aviat com entrem en el
"I'rizlsic. En arrihar at quililmetre 15 de Is carretera baixem dels cotxes i
seguim a pun un centenar de metres amb I'objecte d'explorar el jaciment
fossilifer de Son Tortovull, on recollim exemplars d'Ostrea cf gingensis,
Pecten sp. i motlles diversos.

Al quililmetre 16 travessem el Triasic. E.s curi6s el penyal anomenat
((Cap de frare),, format per I'erosi6 dels calcaris del Muschelkalk.

Passem per .Mercadal. El Devonia bussa fortament vers IT. A I'es-
querra dI ixem els monuments megalitics de Rafal Roig. Baixem nova-
ment de I'auto en arribar a In caseta dels camf-ralers. que hi ha entre
els quililmetres 24 i 25, amb la fina!itat d'explorar el jaciment fossilifer de
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Santa Rita descobert i public at per HERS IIE. Tenim necessitat de suspen-

dre els nostres treballs a causa de la pluja.

Passat Ferreries trenquem pel cami particular al predi de Santa

Ponsa. Des de la casa predial fins a la platja travessem una atapeida

pineda la mes irondosa de I'illa. Els cotxes han de parar a cada instant a

causa de les tanques que separen uns bancals d'altres. Obrim pacient-

ment les portes, passa el cotxe, tornem a tancar i aixi succcssivament

fins a 25 o 30 vegades. La flora del sotabosc es molt interessant i pos-

sceix formes endnmiques que els botanics cerquen amb delft.

Dinem a la cala de Santa (ialdana. Despres de dinar, els geblegs

exploren les molasses burdigalianes per tal de trobar fossils; botanics i

entorn6legs treballen en Ilurs respectives especialitats. En envesprir

emprenem el return pel mateix cami. Ja prop de Ma6 visitem les navetes

de Rafal Rubi.
Despres de sopar, a les 21'30, el membre de Ii Instituci6 Dr. Ra-

fael CANDEI. I VILA dona a I'Ateneu de Mao) la primera confernncia del

corset organitzat amb motiu de la 5 " reunie5. El conferenciant tract,-'I

d'Andorra des del punt de vista geografic i feu passar per la pantalla

una cinquantena de diapositives, en gran part impressionades amb motin

de to 4." reuni6 extraordinaria de la INSrtruct6, celebrada I'any prop-

passat.

flu 15 d'ahril

Al coati fou celebrada la sessici cieutifica de que parlem en un altrc

Iloc del Butlleti.
A Ia tarda, amb mes bon temps que els dies anteriors, ens dirigirem

a I'illa de Colon. Anew amb auto fins el Grau de Ma6, passant per
I'Albufera. Al Grau embarqucm per anar a l'illa. Prenen part a I'excur-
si6, que dirigeixen el Dr. CASIASOS i el Sr. Po'srri, els membres de Ia

INS 111t ciu senyors Aw n.:AR-A tiA r, BATA: tear, Bo t e:v, CANI a , Ct osES, CO-

AA.-As (J.), Dt rt:As, EsrASot., FAnRL OA, FON r i Qrr:R, FoN1 I To t.t.o r, (it 111 I/REV,

MARCH (P.), SALLRD, Soi.i. (LI.) i VILARRI RIA. Hi Pssisteixen tambn els se-

nyors J:AROt, KRAUT, MERCADAL i PARRAMON. L'illa de Colour pertany al

Devonia. Aquest terreny estir travessat per filons de calcopirita, que

actualment no s'exploten, entre altres ne tins. perqun I'aipua de la mar

ha negat les galeries de les mines. Entre els minerals d'aquestes mines

que poden oferir algun interns econ6mic es troben la blenda i la calcopi-

rita. El Dr. BATALI ER troba en les pissarres determiri des it sits fossili-

feres, semblants a les del Priorat que troba Vn.ASFCA, i els descoberts a

Portugal per N. DEL(iADO. La vegetaci6 de l'iila de Colom, encara que

pobra i migrada, cont6 formes i espncies interessants , que ens musts el

Dr. FONT I Quit, per exemple el Sonchus cervicornis, I'Astrogalus Pote-

riant, Daphne Rodriguezi, etc., plantes totes adaptades a suportar lrs

ventades de tramuntana . Es particularment rara la darrera de les esmen-
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tales, endcmica d'aquesta illa. Els entom6 legs pogueren palesar l'abun-

dor en que s'hi troba la Tintarcha balearica, Ia qua] especie conviu amb la
Chrysontela banksii, I'Asida depressa, I'Akis bacarozzo, el Percus plicattrs,

Ia Scolopendra oraniensis i alguns altres.

Uia lli tl'abril

A primera hora del mati alguns dels companys feren una excursi6,

amb cari)cter particular, per visitar novament els monuments megalitics

de Talati de Dalt, Trepuc6 i Torel16. Hi prengueren part els senyors

BATALI ER, CLOSES, COMAS (J.), FABREOA, FONT 1 TULLOT, JARnI, P ARRA.MON i

Sol.i:, sota el guiatge del professor de I'Institut Sr. Hr:RxANnez MORA,
distingit especialista en Prehistbria. Els excursionistes impressionaren

nombroses fotografies, aixecaren un plilnol de Ia cambra sepulcral de

Talati de Dalt i s'endugueren moles de Tore116, on es troba abundor

d'aquestes pedres de la civilitzaci6 dels talaiots.

A les 8 del mati sorti el grup d'excursionistes cami de Ciutadella,

sota la direcci6 dels Srs. CASTASOS i PoNSEri. Hi assistiren els membres
de la INSrrri Clo Srs. AO UILAR- A:MAT, BAIAI.LER, Borev, CANOEI., CLOSEC,

COMAS (J.), EsI'AVOI,, FABREOA, FONT I Q u cR, FONT 1 TUI LOT, I M ARCET

(P.), SALORD, Soli. (LI.) i VII ARRURIA. Ens acompanyen tambe els senyors

JARni, M FNCADAI, i Sra. de MERCADAL, MIQUE.L, PARRAMON i SAN Mllit'EL. Tots

els cotxes s'aturaren a Rafal Roig per visitar les navetes. L'auto dels
geolegs hague d'aturar-se tamb6 a les pedreres d'Alaior, on s'explota
coin a pedra de construcci6 la molassa burdigaliana. Escorcollem el
jaciment de Santa Rita, on, a falta de la fauna devoniana de qui^ parlcn
HERMII T: i altres autors, s'acontentaren de trobar les emprerntes de plantes
filssils i observar una magnifica falta al costat de la caseta de cami ralets.

Ben arribats a Ciutadella i despres de dinar, es dedicil algun temps
a visitar la ciutat, ornada de palaus senyorivols i d'esglesies sumptuo-
ses. E;s trague el cap sobre l'estuari, al foes del qual hi ha el port, que si
be es mes reddit que el de Ma6, t6 prou trilfic. Acabada la visita a la
ciutat, els excursionistes es dividiren en diversos grups: els geulegs v! n
anar a Cala Santandria i recolliren f6ssils del Burdigaliil; d'altres s'arri-
baren fins a Cala Blanca, on tambe recolliren forca f6ssils i exploraren
la cova de la Parelleta; els botilnics i els entom6legs tiraren Lambe pl r
Ilur cant6. Els botanics encara s'arribaren al barranc d'Algendar, on col-
lectaren, amb d'altres plantes curioses, la Linaria fragilis Rodrig., la qual
to alli la seva Iocalitat cliissica. En sortir de Ciutadeila, tots els cotxes
s'aturaren a Ia famosa naveta dels Tudors.

A les 21`30 de la vetlla el Dr. FONT I QuER, President de la Instituci6,
dons a I'Ateneu de Mad una conferencia sobre sVegetaci6 del Marroc
espanyol». Exhibi una cinquantena de diapositives originals que repre-
sentaven diversos aspectes de vegetaci6 d'aquell pals.
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A les 8 del mati , sota la direcci6 dels Srs . CASIASOS i PoxsL-ii, s'em-
prengu6 el cami a Fornells i Cap de Cavalleria . Hi assistiren els membres
de I n l n s t i t u c i 6 Srs. A G UILAR-A .MA r, BATALLER, BorEY , Crows, EsPASoI,
FABRE0A, Foxr I Qi EU, Foxy i TULL0r, Guruueez, M .ARCET , Sore: i ViLARai--
niA. Els acompanyaren tambe els Srs . JAUni, PARRAMON i SAN MLoi'ri.. Fou
aquest tin dia de gran activitat . Els geolegs comencaren per explorar
lies mines abandouades a Binifabini, on trobaren pirolusita , atzurita
cristal'Iitzada, malaquita , cuprita i estibina . En arribar a Fornells pren-
gueren una barca per tal de passar a In vora oposada de In cala i explo-
rar el massis de S'OIla, del Cretacic inferior, amb la mala fortuna de no
trobar fossils . Plogue . Es trobaren cristalls de pirita limonititzats.

A Fornells els excursionistes dinaren caldereta de llagosta, que huno-
ra In cuina menorquina . A In tarda , els eutomolegs prossegniren Ilurs
recerques a visitar les salines , de fama molt particular; els botiinics her-
boritzaren entre altres endemismes In famosa Centaurea balearica, i els
geolegs visitaren el jaciment de roques eruptives de Ferragut.

Amb resultat infructu6s fou explorat el nivell liiisic de Cala Cava-
Ileria. Gravies al rector de Fornells , els excursionistes pogueren endor-
se algunes mostres dels fossils d'aquesta Iocalitat.

A les 9 de la vetlla la doctora Margarida COMAS done a I'.\teneu la
seva conferi^ncia sobre Pedagogia moderna. Projects una scrie de diapo-
sitives al ' lusives al terra , i al Cinema Victoria foren rodats dos films,
amablement facilitats per In Comissi6 de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona . Despres es celebri tin Concert en honor de la Instituci6,
orgauitzat per la directive de I'Ateneu.

flu 18 d'abril

Els Srs. BArALLER , BESrAau , CAnnEL, CLOSES, COMAS (J.), FONT i 'I U-
Li.or, JAHni i SoLl: visitaren les mines de calcosina de Mercadal , on aquest
mineral esta acompanyat de lignit . Despres emprengueren l'escensi6 aI

Mont Toro, punt culminant de Villa

Les calvaries contenen abundor de D'onella i fucoides . Mcs escassos
son els amonits , de que feu estudi SciLwrrn , Pero encara s'hi troben dos
exemplars . La hoira no va permetre fer fotografies panoramiques de l'illa.

EIs Srs . Bore v, FARREOA, FONT I QCEm i MARCEr feren una excursi6
botanica a Cala Addais. i la resta dels excursionistes feren I ' exploracici

entomologica i malacologica de la Colargega , al fons de In ria de Ma6,
i visitaren el viver de Ilagostes i ostres del fir . MASPOC.

A In tarda embarcarem cap a Barcelona , on arribarem a In matinada
del dia 19 d ' abril.


