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DARDY.R PI•:RICAS, B. - Al,unas ohservaciones neola-icas err
La Romana (provincia de Alicante). - Bol. Soc. Esp. lust. Nat.,
t. XXXIII, n." 2, 1933.

Estudi estratigrafic i tectonic dels encontorns de La Romana on
I'autor ha descobert una zona de corriment formada per una serie
b.isal de trias, eocenic (priabonia) miocenic, que dibuixa dos plecs
anticlinals i una serie aloctona de calisses liasiques amb retails de tries
arrencats per trenatge. Creu que aquest corriment pertany a la serie
subbetica i el relaciona amb els recobriments d'Alcoi, insinuant si les
escames i imbricacions d'aquest punt serien elements autoctons pie-
gats per I'empenta deis corriments subbetics. Va acompanyat d'una
nota del Dr. M. SAN MIGUEL DE LA CAMARA sobre una andesita augi-
tica de Monovar i tin mapa tectonic de la regi6. - N. LLOPIS LLADO.

MARCE'T R1IIA, J. - Les forrnacions paleozoiques dels encon-
torns del Papiol. - Mem. de la Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, 3." epoca, vol. XXIII, n.' 8, Barcelona, 1933, pags. 1-16,
3 figs.

L'autor fa un estudi tectonic del paleozoic del Papiol i Sta. Creu
d'Olorde, reniarcant que la maraca de fossils caracteristics o la incerta
sincronitzaci6 litologica ha determinat la confusi6 existent en la tec-
tonica d'aquesta zona. Fa tin estudi estratigrafic del paleozoic, donant
compte de la fauna recollida als distints nivells pels autors que s'han
ocupat d'aquests terrenys. Exposa el criteri de que cal rectificar I'edat
de les calisses devoniques com ha fet SCHRIEL que ha establert de nou
el paral-lelisme entre el devonic de la dita regi6 i el de Turingia. -
J. AMENGUAL.

MARiN, A. - Historia de una molecula de potasa. - Confe-
rencia dada en la Escuela especial de Ingenieros de Minas el dia G de
mayo de 1933. Institute Geol6gico y hlinero, Madrid, 1933, 36 pugs.

En aquesta conferencia exposa I'autor, en tin to de divulgaci6, la
major part de les idees que ha explanat detalladament en els sous
treballs sobre la conca potasica catalana. L'autoritat del Sr. MARIN en
aquesta materia fa innecessari dir que el fullet6 resulta forca interessant
tot i no tractar-se d'un treball d'investigacio. - L. SOLI: SABARIS.


