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Fou a Brusel'les ('any 1922 que tnlgne Iloc el X11I Congres Geolbgic

Internacional , at qual deixaren de fornlar part els membres de les poten-

cies centrals i orientals, i al'liades amb elles, els quals donaren a I'As-

semblea de )a Societat Geolbgica Alernanya a Breslau caracter de Con-

gres international; en ambdues reunions represents el nostre pals el

Dr Marian FAURA I SANS, aleshores director del Servei Geolbgic de la

Mancomunitat de Catalunya.

Aquest any,del 24 at 31 de nlaig Ita de celebrar-se a Madrid el non

Congres,el qual, pel gran nombre de ntembres inscrits,que passer ja de mil,

i per les mes diverses naciuns representades, pendrA veritable caracter

international Alernanya sola dona rues d'un centenar de membres, i la

Republica dels Soviets hi sera representada per uns trenta; Espanya hi

envia tuts dos cents representants.

El Rei ha acceptat la presideucia honoraria del Congres. de la

Comissio d'organitzacio del qual, u'es cap En Cesar RU610, antic director

de I'lnstitut Geolbgic d'Espanya.

La sessio oficial d'apertura sera presidida pel Rei, atub assistencia

del Govern i cos diplomatic, dedicant-se els dies segiients a reunions

d'Assemblea, de sections, a conferencies, a visita de museus, monuments,

col•leccions i a excursions cientifiques i artistiques, etc.

Els temes que es discutiran son de gran importancia i mostren un

pla molt extens: I) Les reserves mundials de fosfats i pirites; 2) La Geo-

logia de la Mediterrania; 3) La fauna cambrica i sil'Itirica; 4) La Geolo-

lugia de ('Africa i la seva relacio amb la d'Europa; 5) Els vertebrats ter-

ciaris; 6) Els plegaments hercinians; 7) Els foraminifers del terciari; 8)

Les teories modernes de la ntetal-logenia; 9) EI vulcanisme; 10) lils estu-

dis geofisics: a) Ilur aplicacio a la geologia, b) necessitat d'unificar els

metodes gravintetrics; 11) Divers.

S'editara tins monografia sobre les reserves mundials de fosfats i pi-

rites, fruit de la col laboracio international dels diversos serveis geolb-

gics i miners.
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La Comissi6 ha organitzat tin pla molt general d' excursions a les zo-
nes de mes importancia tect6nica i minera; a 1'efecte, ha editat una serie
de Guies que faran honor el Congres.

Algunes d' aquestes expedicions es faran abatis del Congr6s, del 5 al
23 de maig; altres, durant els dies de sessi6; darrerament, es completara
I'estudi de conjunt amb altres expedicions,una vegada finides les tasques,
rz:-+litzant se aleshores la visitu a Ies terres catalanes, Mallorca i Ca-
tal(inya.

Les expedicions abatis del Congres, son:

1) /lies Canaries. Sortida el dia 5 de maig, sofa la direcci O. dels
setryors FERNANDEZ NAVARRO, FERNANDEZ AGUILAR I ME NDIZABAL.

2) 6stret de Gihraltar, Jerez, Algeciras i Nord del 11arroc. Sortida

10 de maig, sofa la direcci6 dels senyors MARIN , DEL VALLE, GAVALA, MI-

I.ANS DEL BOSCH I FERNANDEZ YRCEGAS.

3) De la Sierra Morena a Sierra Nevada. Sortida I 1 de maig, sofa
la direcci6 dels senyors H ERNANDEZ PACHECO, C\ RBO NELL, Novo, CARANDELL

I G6MEZ LLUECA.

4) Jacinients metal-lifers de Linares i Huelva. Sortida 14 de maig,
sofa la direcci6 dels senyors C. Ruato, HEREZA y ALVARADO.

5) Seirania de Ronda. Sortida 14 de maig, sota la direcci6 dels

senyors HERNANDEZ SAMPELAYO 1 E. Runlo.

6) Linia tectonica del Guadalquivir. Sortida 16 de maig, sota la di-

recci6 dels senyors HERNANDEZ PACHECO, CARBONE'.L i Novo.

7) Terciari continental de Burgos Sortida 20 de maig, sot a la di-

recci6 del senyor Rovo GO.MEZ.

8) Despeflaperros (Sierra Morena). Sote la direcci6 dels senyors
HERNANDEZ PACHECO i Pt IG DE LA BELLACASA.

Les expedicions durant el Congres:

1) Mines (VAlnraden. Sortida 26 de maig i retorn el 28. Direcci6:
Srs. H ER NA NDEZ SAMPELAYO i SIERRA.

2) Sierra de Guadarrama. Sofa la direcci6 dels senyors OBERMAIER i

CARANDELL (I dia).

3) Terciari continental d`Aranjuez. Sofa la direcci6 dels Srs. HER-

NANDEZ PACHECO, E. i F. (I dia).

Les expedicions despres del Congres:

1) Conca hullera d'Asturies. Sortida I de juny i retorn a Madrid o

Bilbao el dia S. Direcci6: Srs. SANCHO, SAMPELAYO, Ruiz FALCO, CcEIO i

PA TAC.

2) Diposits de Ferro de Bilbao. Sortida de Madrid o d'Oviedo, 8 de

juny i retorn a Bilbao, dia 11. Direcci6: Srs. SAMPELAYO i ROTAECHE.
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3) llles Balears. Sortida I de juny, i retorn a Barcelona, 12 de
juny. Sota la direccio dels Srs. DARnr:a i CINCUNEOUI, i anib la cooperaci&
de Mr. FAi.i-or; de pas, es visitara Barcelona i encontorns, Tibidabo i
Montserrat.

Expedicions a Catalunya.

1) Diposits potkssics i Pirertens Orientals, del I al II de jury; vi-
sitant-se la conca potassica i les instal'lacions de In Societat eMinas de
Potasa de Suria S.A.» sota la direccio del Sr. MARIN; la zona de Berga i
les instal'lacions de la Societat (4Carboues de Berga, S. A.), i les de Sant
Joan de le< Abadesses, sota la direccio dels Srs. BAFAU.ER i LARRAC,AN;
i, darrerament, la zona volcanica Olot-Girona, sota el guiatge dels Drs.
SAN MiouEI, i MARCEl; finint-se a Girona.

2) Dipi)srts potasstes i Pircnerrs Centrals,del I al 12 de juny;sota la
dlrecci& dell Srs. FALR„ i MARIN, vkitant-se les formacions que foririen
el terrer catala, de Barcelona als Pireneus, i estudiant-se la conca po-
tassica, els terrenys dels estrebs del Ph eneu. el Montsec, la fossa tect&-
nica de Tremp i la Vall d'Aran, finint-se a Pout de Rei, a la frontera
francesa. Fs fara uua excursi& coin plementaria al Pic d'Aneto en les Mnn-
tanyes Male'ides, passant pel xalet de La Renclesa (C. A catala) i per les
geleres d'Aneto.

Les dues expedicions visitaran primerameut Barcelona i encontorns,
el Tibidabo i el Montserrat, seguint el mateix canii fins a Cardona, on
s'operara el desdoblament; es fara I'estudi de la tect&uica de les estriba-
cions del Pireneu i dels terrenys lacustres originats durant els temps ter-
ciaris entre ells i la serralada costera catalaiia.

A fi d'honorar les expedicions geol&giques organitzades it Catalunya

amb not iii del Congres , hens publicat en el numero d'abril de la Rei'i.sta

Catalano de Cicncia i 7ecnologia Xiencia» una vissio general del Con-

gres , extenent - nos, especialment , en les expedicions a Catalunya, i

II'lustraut le rota amb I ` itinerari griific de les expedicions fetes al nostre

pals.

Una serie de circulars s'han publicat que doiien tota mena de dades

del Congr&s; la correspondencia que s ' adreci al Secretari Sr. Duvuv De

L&ME ha de trametre's a I'Apartat de Correus, 8077 , Madrid.

L I OREN$ CA $ TELLd . -PALAMOI.


