
CRONICA 2) Hidrologia subterrhia i migració de contami- 
nants: on s'estudia l'explotació racional i el 
manteniment de la qualitat química de l'aigua. 
(Moderadora: Maria José Mejón, Generalitat de 
Catalunya.) 
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3) Caracterització geofisica de la litosfera: estruc- 
tura i evolució geodinhmica: on s'analitzaren 
els distints metodes geofísics que poden apor- 
tar un coneixement de l'estructura i evolució 
geodinhmica de la litosfera. (Moderador: Mane1 
Fernandez, Institut de Cieqcies de la Terra, CSIC) 

4) Passat i futur dels observatoris geofisics: sessió 
Del 3 al 5 de juny se celebraren a Barcelona unes Jor- plantejada com un debat sobre la mateixa con- 
nades sobre Física de La Terra, dedicades al tema De cepció d'observatori geofísic, el paper que han 
l'observació a la Modelització i celebrades com a ho- de representar avui dia els observatoris i la seva 
menatge al P. Josep Oriol Cardús, de l'observatori de relació amb la investigació, tant tebrica com apli- 
1'Ebre. Les Jornades foren organitzades pel Labora- cada. (Moderadors: Manuel Catalán, Real Insti- 
tori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserk, de 1'Institut tuto y Observatorio de la Armada en San Fer- 
d'Estudis Catalans, i es desenvoluparen a la seu del nando i Gonzalo Payo, Observatorio Geofís: 
mateix Institut. Reberen el suport de la CIRIT-Di- Central de Toledo, IG 
recció General d'Ensenyament Universitari (Generalitat 

5) Xarxes sísrniques i proce de Catalunya) i- la Universitat de Barcelona. Aquestes 
es discutiren les distintes c Jornades van ser una continuació de les 'Y Jornadas so- 
sísmica, les relacions e bre investigación instrumental en Ciencias de la Tierra" 
ment i intercanvi de dades i calibració dels proces- (Granada, 1984), ''Xarxes sísmiques: instrumentació i 

aplicació a la sismotect6nica" (Maó, Menorca, 1986) 
i les 'YII  Jornadas sobre instrumentación y proceso 

Canhries, 1990). Les Jornades es plantejaren com 
homenatge al P. Cardús, antic director de llObservat 

per haver situat l'observatori en una posició capdava 

seva presencia a les organitzacions científiques inter 
cionals. 1 a través d'ell, varen voler ser també 

personalitats tan destacades com la dels Pares Cire 
Rodés i Romañá. 

Catalunya.) 


