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Manuel Cazurro i Ruiz

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

el geoleg inestigador de in regiu volcanica olotina i d'altres tastes

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

mereix d'esser recordada degudament en les planes del Butlleti, per aixo

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

dolor que ens causa la mort de I'incansable naturalista que sabc fer fruc-

tifer el seu pas per casa nostra.

Excursio a la conca d'Odena

El dia 24 de novembre es feu I'estudi dels terrenys geologies corn-

presos entre Capellades i lgualada. La falla del riu Anoia i ci caval-

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

furen els primers fets observats. Despres, sots la direcciu del senvor

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

plenament travertinic del Bale de les Roquetes. Respecte a aquest

punt feren obsenvacions interessants els senvors San Miguel de la Ca-

mara i Sole i Sabaris, tractant d'explicar 11ur origcn i relacions amb els

diposits travertinics del Capella. Finalment, els jaciments fossilifers de

Permits de Coll Bas i dels voltants de la Pobla de Claramunt forniren

copies material d'estudi.

Excursid a Begues i Vallirana

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

una vint-i-cinquena de sods. L'excursio, corn gairebe totes les realit-

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

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

de Cervel]ci.

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

la carretera, al Petit Canigci i als voltants del poble. Despres, des de

Malt d'un dell turons que dominen e] pia de Begues, el senvor Sole i

Sabaris, en abs^ncia del senvor Noel Llopis, que ha fet un estudi acurat

de la tectonics i estratigrafia del Trias d'aquesta regici, explicit els

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

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

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

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

Miguel de la C;imara, J. R. Bataller, J. Closes, Villalta, etc., in majoria

(ills quals acceptaren la interpretacio5 del senvor Llopis, per be que

rcconcixent I'existcacia de petites dovelles enfonsades en I'interior del

horst esmentat. Encara el senvor Sole feu algunes observations morfo-
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logiques sobre la interpretaci6 que, d'acord amb la tect6nica, cal dollar al

bray de Begues. La troballa de Daoiella i altres fossils serviren per a

comprovar, entre altres extrems d'ordre tectonic, les connexions que,

segons Llopis, existeixen entre el Trias de Barcelona i el de facies alpina

del S. de Catalunya.

A la tardy horn observa a Vallirana dislocacions tectoniques sem-

blants en intensitat a les de Begues, gravies a les quals es repetcix dues

o tres vegades la sorie triasica. Finalment, les mines de Vallirana i els

jaciments gotlandians de Torre Vileta de Cervellu acabaren d'arrodonir

1 objectiu de I'excursi6.

Excursio al Penedes

Es realitza el dia 9 de febrcr. Hi assistircn una vintena d'excur-

sionistes. Es feu el recorregu( Vilafranca del Penedes, Castellvf de la

Marva, Panty de Foix i Vilanova i la Geltru.

L'objecte de l'excursi6 fou estudiar el contacte entre els terrenvs

miocenics i cretacis (falla corba de Casteilvi de la Marva), jaciments

corallins de Can Pasqual i de Can Morgades a CastellvI i estratigrafia

del massfs de Garraf. A causa del mal temps calgue variar un xic l'iti-

nerari, per la qual cosa horn destiny part del matt a la recerca de

braquiopodes cretacis en els jaciments de les proximitats del panty de

Foix. Dirigf l'excursi6 el Dr. J. R. Bataller.

Excursio extraordinaria al Canigo

La Comissi6 d'Excursions porta ja molt avancats els treballs pr--

paratoris de la VIII Reuni6 Extraordinaria que aquest any tindra floc

at Canigo i Pirineus orientals.

El pla d'excursions serf a base de quatre o cinc dies destinats a

1'estudi de la flora i fauna dcI Canig6 i formacions geologiques de la

Garrotxa.

La sessi6 cientffica probablement es celebrara al veil monestir de

Sant Marti del Canig6 ; pero, demes, hom s'ha posat en relaciO amb

destacats elements de Perpinya per tal de prosseguir la tasca de difusio

cultural que hom acosturna a realitzar amb motiu d'aquestes reunions.

La d'aquest any sera d'excepcional interns per la collaboraci6 que hi

aportaran els elements filibresos.


