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

el ge6leg investigador de la regiu volcimica olotina i d'altres tantes

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

nu•reix d'dsser recordada degudament en les planes del Butlleti, per aixb

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

dolor que ens causa la mort de l'incansable naturalista que sabd fer fruc-

tifer el seu pas per casa nostra.

Excursib a la conca d'Odena

El dia 24 de novembre es feu I'estudi dels terrenvs geologies coin-

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

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

foren els primers fets observats. Despres, sota la direcciu del senvor

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 sen}ors San Miguel de la Ca-

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

diposits travertinics del Capella. Finalment, els jaciments fossilifers de

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

copius material d'estudi.

Excursib a Begues i Vallirana

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

una vint - i-cinquena de sods. L'excursiu , corn gairebc totes les realit-

zades en aquesta i,poca de I'anv, tingue caracter principalment geolo-

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

tie Cervelln.

A Begues horn feu recerques en els jaciments fossilifers d'arran de

in carretera , al Petit Canign i als voltants del poble. Despres, des de

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

Sabaris , en abedncia del sen vor Noel Llopis, que ha fet un estudi acurat

de la tectonica i estratigralia del Trias d'aquesta regin , explicit els

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

nun cubeta trencada per multiples falles i dominada pcl horst del turn

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

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

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

(leis quals acceptaren In interpretacio del senvor Llopis, per be que

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

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


