
INSTITI 'Crii CAT.ALANA n'HISTURIA NATURAL,

Manuel Lopez Manduley

(1878 - 1948)

Engim-cr dcl Cos do Mines, nasquc

al Ferrol del Caudillo el 1878. Fets els

primers estudis a la Peninsula passa a

Cuba, perquc c1 sell pare, el General

L6pez Palunio, fou destinat a la Mes-

transa de ]'Havana. Perduda per Espa-

nya la --ran Antilla retorna a la Penin-

sula i in,gressa a 1'Eseola de Mines, oil

acaba la carrcra el 1909.
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Treballa ern n(mbroses empreses particulars, preferentment al slid

d'Espanya i al Alai-roe Espanyol, en les antiques empreses petrolf-

feres de Lebrija i en les recerques mineres dell voltants de Melilla.

Ilavent ingressat al servei de 1'Estat, les sexes activitats profes-

sionals es concentraren principahnent a Catalnnya ; i coin a Engi-

nver del districts miner de Barcelona tenia cnra dels quefers refe-

rents a Lleida.
Quail form (rganitzats els estudis per a l'aixecamcnt del uMapa

Geol6gico de Espana)), el 1927, fou destinat a la regi6 tercera, i tre-

balla en els fulls do Tortosa, Alcanar, I-lospitalet de ]'Infant, Tar-

ragona, Valls, Cervera i Tarrega. Interromput el servei de Catalu-

nva, el 1932, pel Director del ((Instituto Geol6gico v Minero de Es-

pana)), don Luis de la Pena, ell reprendre el servei despr6s de la

guerra les sexes ocupacions a la Delegaci6 do Combustibles no li

permeteren seguir les interessants investigacions -eolugiques.

En sessi6 de 7 de febrer de 1931 fou proposat pels senyors Font

i Quer, A. Codina i mossen Bataller corn a mernbre de la INSTITUCIO.

El dia 1.1''' d'abril de 1948 morf a Barcelona en la pan del Senyor,

confortat amb els auxilis espirituals, deixant un bon record en tots

els seas nombrosos amics pel sell caracter bondadts i efusiu, mag-

nanim en les penalitats. Durant la guerra civil sofri nombroses vexa-

eions i coin a cap del Districte Miner es recorda del sell company

massen Bataller, juntament amb els amics Benito i Morales. Amb

tot i aix6, acabada la guerra sofri tin nou calvari per traici6 dels

seas subalterns.
Ilavia fet estudis sobre les mines metallifercs del Priorat i sobre

materials refractaris de Tarragona. - JOSEI' R. BATALLER.


