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Manuel Cazurro i Ruiz

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

el gebleg investigador de la regio volcanica olotina i d'altres tantes

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

mereix d'esser recordada degudament en les planes del Butlletf, per aixb

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

dolor que ens causa la inort de l'incansable naturalista que sabe fer fruc-

tifer e1 seu pas per casa nostra.

Excursib a la conca d'Odena

El dia 24 de novembre es feu 1'estudi (leis terrenys geolbgics coln-

presos entre Capellades i Igualada. 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. Despres, sota la direccio del senyor

Noel Llopis, s'examinaren els contactes de ]a vail de Carme i el terra-

plenament travertinic del Balq de les Roquetes. Respecte a aquest

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

mara i Sole i Sabaris, tractant d'explicar ]lur origen i relacions amb els

dipbsits travertfnics del Capella. Finalment, els jaciments fossilifers de

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

copios material (1'estudi.

Excursid a Begues i Vallirana

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

una vint-i-cinquena de socis. L'excursin, corn gairebe totes les realit-

zades en aquesta epoca de I'any, tingue. caracter principalment geor-

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

de Cervel16.

A Begues hom feu recerques en els jaciments fossilffers d'arran de

in carretera, al Petit Canigo i als voltants del pobie. Despres, des de

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

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

de la tectonica i estratigrafia del Trias d'aquesta regio, explica els

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

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

(le. Santa Eularia. 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

leis quals acceptaren la interpretacin del senvor Llopis, per be que

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

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


