
O INSTITUCIO CATALANA D' HISTORIA NATURAL

El R. P. Barnola mostra l interessant exemplar de quarcita i calica

espatica amb inclusions d'or i plati, trovat pel Sr. Perez Olaguer-F eliu. el

qual es 1'origen del trevall qu'cn el butlleti del passat febrer publica dit

senyor, amb el titol de ((Oro nativo)).

Els Srs. Tomas i Rosals ilegeixen respectivament Hurs respostes a les

obgeccions que sobre moluscs ell feu Air. Caziot.

El senvor president duna lectura a varies notes per a ]a crhnica cienti-

fica i ademcs a un notable trevall del loci honorari D. Caries Pau, titulat

((Sobre algunas plantas menorquinas)).

D. Ignasi de Sagarra presenta alguns lepidopters diurns de la familia

Lvcaenidae, noun per a Catalunya i assenyala les localitats ahont foren tro-

vats. afegint algunes noticies biologiques com a complement del estudi que

feu anteriormcnt sohre els esmentats insectes.

Sens res mcs de que tractar a les dotze i deu minuts fineix la sessn'.

Altra volta les sals potasiques de Suria

Quan pel Octobre prop passat reprenguerem les tasques normals

de nostra InstituciO, ensopides en els meson de l'istiu, ferem coneixer

el descobriment d'un notable jasciment de sals de potassi a Suria i

encontorns (1), ferem present de cualques petits exemplars per a

nostre Museu, corn aixis mateix en donarem an els socis que'n dema-

naren per a les seves col'leccions particulars. cedint una major cuan-

titat de les mostres a nostres consocis en Llorenc Tomas i en Joaquim

Folch, a qui s'encomana la tasca de fer l'analisi cualitatiu i cuantita-

tiu respectivament, qua] resultat es publica en lo SUTLLETi de Janer

d'enguany. En la propia sessio comunicarem an els socis presents

l'acord pres en la sessio de la junta Directiva d'enviar una solicitut a

nostra Excma. Diputacio demanant que vista 1'excepcional importan-

cia de la trovalla per a nostra terra, i adhuc per a tota Espanya,

prengues pel seu compte 1'explotaci6 de les novel mines, cas d'esser-

li possible, o be's dirigis altrament al Gobern de la NaciO, a fi de con-

seguir la dita explotaciO directa per elements nacionals, deslliurant-

nos de pas, de la servitut actual per la qua] tenim que acudir a la

(1) BuT(.ckri DF. c'l.c.rrc CATAL. D' 1sT., Oct. 1913, p 99.
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produccio extranjera, important anyalment cantitats considerables de
sals potassiques, majorment en lo concepte d'adobs quimics, o prime-
res inateries per a fabricar-los. La dita solicitut elevada a nostra pri-
mera entitat gubernativa regional va esser desestimada. No havem
rebut de nostre afany patriotic i desinteres economic altre nota com-
plaent, ni altre reso encoratjador que un ofici de la «Federacion Agra-
ria Catalana Balear» fet a instancies del « Sindicat de Lloret de Mar)),
felicitant-nos per la solicitut de que'n fem esment, segons donarem
compte en una sessio anterior.

Ara sols afeigirem quatre mots sobre eixa nova jauja dels minai-
res, segons anomenan a Suria els enginyers extranjers que hi sovin-
tejen les visites. Constituida ben aviat una societat francesa adquiri
les pertenencies propiament del terrer surienc, obrinthi pous i mes
pous a fi de precisar amb la major exactitut la potencia de les capes
qu'inclouen les sals potasiques, sa extensio, gangues que les acom-
panyerl i altres semblants caracters geologics indispensables de conei-
xer avans de comencar una explotacio en regla. La fama del nou
jaciment de minerals potasics s'escampa per Europa i fins per Ame-
rica, haventhi ara constituides, a mes de la dita, una societat italo-
belga, que demana les concessions que puguin obtindrer-se passat lo
terrne municipal de Suria i unaltra de yanki, que va molt mes Iluny,
i ja Iloga quan se denuncii aprofitable, fins a les fites de ]a plana de
Vich. Les perforacions a que per ara's redueix el trevall d'explotacio
son arribades fins a 200 m. de fondaria, habentse extret mostres
virolades, com la que puc oferir a l'Institucio, encare que's tan lo
que's vigila per a que no s'escampin mostres, que fins se regiren les
butxaques dels obrers al finalisar lo jornal, sal gema, Almeraita i
derrerament petroli. Les empreses explotadores pensen arribar encare
fins als 400 m., esperant trovar noves sorpresses mineralogiques de
valiosa quantia.

Oferim la mostra dita a nostres consocis en Ll. Tomas i J. Folch
per a que si's creu convenient reprenguin l'analisis i's decideixi
de treurer l'interrogant a nel titol de l'artfcle en que donaben compte
del primer que feren, per a la per ells anomenada Almeraita, cosa
que tenim per necessaria, si's confirma sa presencia, si ha qualque
nou mineral o be observacio qu'afeixir. Ara's veura tambe si'ns man-
caba rao al denunciar com tant important Ia trovalla de les sals pota-
siques de Suria.
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