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queda distribu'it aixis: Serra de Tivissa i Mas Rame (Capsanes), basic i
bajocia; Serra de Cardo, liasic de fades espanyola, bajocia i batonia;
Tivenys, liasic, bajocia i cal'Iovia.

Segueixen despres tines considerations i conclusions sobre cada tin
d'aquests nivells establint correspondencies amb les formations jtirassi-
ques dels Munts Universals de Logrofio i amb les Balears on esta verifi-
cant tin estudi detallat M. P. Fallot.

El bajocia descohert es identic en cefalopods al de les regions tirreni-
ques, Penisula Iberica, Mallorca i Africa septentrional que cousisteix en
I'associacio de formes ammonitides de Suahia i Normandin amb tipus me-
diterranis dels Baixos Alps.

Batonia. Noten que sempre es presenta aquest pis amb sit fades
d'ammonits corn a Tortosa pert al cap de Salon hi ha an clap de facics
mediterrania amb braquiopods, coca que no es troha ni a Andalusia ni als
Munts Universals.

Cal•lovia. Les faunes de cefalopods del cap de Salon i Font de Carla-
des corresponen a les trobades per Dereims a Terol.

El jacirnent de Carlades demostra I'existencia de les capes supra ju-
rassiques de l'oxfordia i sequania amh cefalbpods id^,ntics als (lei classic
lilt de la Muntanya Crusol. El kidmeridgia i titonic (portlandia) no tenen
representants.-- J. R. i,ATAi re P.

Mapa geolGgico de Espana por las comisiones de Ingenieros de Minas
y puhlicado por el Instituto (icolSgico Madrid 1919. Escala 1'1.500 000.--
Despres d'un espai de vintiset ant's -;'ha pnblicat la 2." ediciO d'aquest ma-
pa amb la pulcritud que caracteritza al predit centre cientific espanyol: com
a mapa de conjunt de la Peninsula es d'nn valor indiscutible. Shan let rec-
tificacions respecte at miocenic de la depressio del Ebre, que afecten a Ca-
talunya com tambe les corrections dels claps diluvials del Valles i Pene-
des. Solsament hem de uotar que la formacio cretacica de la regio de Ber-
ge existeix en l'edicio anterior, corn tambe en el mapa gran (1:400.000) tin
error que va esser rectificat per 1). Lluis M." Vidal referent a tin suposat
granit eruptiu entre els diposits cretacics de les immediacions de Sant Ju-
lia de Cerdanyola, que es redueix a grans blocs de granit i d'altres for-
macions paleozoiques devallats per les impetuoses corrents del quaterna-
ri. (Mein. R. Acad. Cien. Art. Barcelona. 3." epoca Vol. VI n.° 18 pag. 253
-256. Any 1907). En la present edicio s'ha fet cas orris d'agtiesta rectifica-
cio havent-se assenyalat una nova erupcio granitica, es a dir, s'ha duplicat
('error, i per I'escala a que esta fet el mapa aquest fenomen no es podria
representar.

Respecte a altres regions, res podem dir, per no esser de nostre do-
mini, solament notarem que el clap terciari de In vall d'Albaida (Valencia)
no pertany al pliocenic, com figura en totes les editions, sino al miocenic
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coin consta per les troballes fetes per En Vilanova, P. Calvo i les publica-
cions d'En Bosca i altres en el Boletin de la R. Soc. Esp. Hist. Nat.

Esperetn que en altres edicions seran subsanades aquestes i altres

equivocacions que ulgti atribneix a an mal esperit de cos, que no vol aten-

dre a 4o publicat per autoritzats geolegs tant estrangers coin espanyols. -

J. R. BA I \IJ EH.

Hallazgo de una Sutneria en el )urasico de Ia provincia de Tarragona.

J. R B1r11.1.ru. Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historic Natu-

ral. T. XX.- Nuns. 5-h (Mayo-Junio), 1920, p. 177-181, 3 fig. L'antor,

meinhre i bibliotecari de la I.vsrm'eio, despres de donar ones brews noti-

cies historico-geol6gigties sobre la regi8 tortosina en quina (niacin del

Mont-Caro, pen de la Mola de Tortosa) troba ('exemplar ohjecte de la

seva nota, exposa les condicions del non jaciment, el qua] correspon a Iii

zona de 11ncroecplmlitcs nracrocephalus Schlot. del Cal'lovia. Entre

aquest i altres fossils propis del mateix nivell, hi ha trobat i reconegnt

una nova forma de Sulnc'ria, propera a la S. plalpnolus. La importattcia

d'aital troballa con.sisteix en In possibilitat, ja comprovada anteriorment a

Portugal (Choffat), d'existir (lit genere en les capes cal•lovianes, ultra

les jurOssiques mes superiors de les quals s'ha vingut creient coin exclu-

siva. S. VILASECA.


