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logiques sobre la interpretaci6 que, d'acord amb la tectonica, cal donar al

bray de Begues. La troballa de Daonello 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 fiicies alpina

del S. de Catalunva.

A la tardy horn observa a Vallirana dislocacions tectoniques seui-

blants en intensitat a Ies de Begues, gracies a les quals es repcteix dues

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

jaciments gotlandians de Torre Vileta de Cervellu acabaren d'arrodonir

I objcctiu de l'excursio.

Excursio al Penedos

Es rcalitza el ilia 9 de febrer. Iii assistiren una vintena d'excur-

sionistes. Es fdu el recorregut Vilafranca del Penedos, Castellvf de la

Marca, Panty de Foix i Vilanova i la Geltru.

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

miocenics i cretacis (falla corba de Castellvf de la \larca), jaciments

coraldins de Can Pasqual i de Can Morgades a Castellvf i estratigrafia

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

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

braquiopodes cretacis en els jaciments de les proximitats del panty de

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

Excursio extraordinaria al Canigo

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

paratoris de la VIII Reunid Extraordinaria que aquest any tindra lloc

at Canig6 i Pirineus orientals.

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

I'estudi de la flora i fauna del Canigo i formacions geologiques de la

Garrotxa.

La sessi6 cientffica probablement es celebrara at veil monestir de

Sant Nlartf del Canig6 ; peril, demos, hom s'ha posat en relaci6 amb

destacats elements de Perpinya per tal de prosseguir la tasca de difusi6

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

La d'aquest any sera d'excepcional interds per la coi1aboraci6 que hi

aportaran els elements filibresos.


