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Interve el Sr. MACAU preguntant pels terrenys en que s ' assenten
aquestes troballes.

El Sr. EsPA&OL presenta Iota una familia de Coleopters noes en
la fauna catalana , i diu que sera objecte d' una nova comunicacib
(familia Bituridae).

El Sr. MACAU comunica la troballa d'una Serpentina noble.
El Sr. ANDORRA remarca la inlportancia d'una troballa d'ossos

feta en el triasic de I'estacio d'Olesa (Muschelkalk).
El Sr. FONT i QUF.R dOna compte d'unes observacions malacol6-

giques del Sr . A(oulI.AR-ANiA'r i remarca I'interes que to per a la
fauna de Catalunya, la troballa per segona vegada de l'Oestophora
Lusitanica Pfr., que ja havien descrit ROSAL el 1910 i HAAS el 1929.

I, no havent - hi mes assumptes a tractar , es aixecada la sessib a
les vuit del vespre.

SESSIO CIENTIFICA I)El. I DE DESEMBRE l)E 1934

Presidencia (let Dr. Pius FONT I QUER

Te Iloc a la sala de Ciencies de I'Institut d'Estudis Catalans.
Hi assisteixen els senyors AMEN(iI A!., BATALLER, HOTLY, CHE-

VALIER, CLOSAS, ESPANOL, FON'r i QUER, GU'r11?RREZ , MACAU, So-

LER, VILLAL'rA, VIVES, i LARIQUIEY i ALVAREZ.

S'aprova I ' acta de la sessiu anterior.
El Sr. ESPANOL dOna compte de la troballa feta a la Cova Santa

del Montsant (Cornudella) de sis exemplars del Silphidae cavernicola
Anillochlamys eatalonicus Jeann. (4 dd' i TT), especie que, mal-
grat haver estat molt recercada , unicament es coneixien tres exem-
plars. A la mateixa cova recolli tanlbe 11 exemplars del Carabidae
cavernicola L)uvatius Rerthae subsp. Botivari Z ar., manifest.") tail-
be haver recollit a la cova Gran de la FebrO ( Mussara ) 17 exemplars
del Silphidae cavernicola Antrocharidius orcinus Jeann ., i 6 exem-
plars del Carabidae Duvatius Berthae Jeann . ( forma tipus).

El Dr. BATA LLER dona compte d' un nou jaciment de manliters
descobert en el miocen dels voltants d'Esparreguera , on es troben
esquirols , dinoteris, rinoceronts , cervols, tortugues, etc., etc.

EI Dr. ZARIQUIEV presenta tin treball del sen pare titulat Crzishi-
eeos del :l4editerrcineo (Deco po(los macruros) Nephrops norve-
gicus Linac , var. Meridionalis.
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EI Dr. FONT i QUER Iliura tin treball del Sr. J. B. ll'AGUILAR-

AMAT, titulat Observacions nialacologiques. Mes lades malaco-

logiques tarragonines.

1, no havent-hi mes assumptes a tractar, s'aixeca la sessio a tin
quart de non del vespre.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15

DE DESEMBRE DEL 1934

Preside,zcia del Dr. Pius FONT I QUER

Te Iloc a la Sala Cervantes de I'Institut d'Estudis Catalans, amb

I'assistencia dels membres senyors AMr:NGUAL, BERTRAN, BOTIE:Y,

CLOSAS, ESPANOL, FABREGAS, FONT I QUER, GUTIERREZ, LLOI'IS,

MACAU, Sreta. MORATO, PARRAMON, SOLE SABARIS, VALLMITJANA,

VILARRUBIAS, VILLALTA, i ZARIQUIEY I ALVAREZ.

El president obre I'acte a un quart de vuit del vespre.
Es Ilegida i aprovada 1'acta de 1'Assemblea anterior.
El Dr. FONT i QUER dona compte de la marxa de la 1NSTITUCIO,

durant 1'any 1934.
Ha transcorregut aquest any i no help de lamentar cap defuncio

als rengles de la nostra Societat. De baixes, per diversos motius,
n'hem comptades vuit. Per sort han vingnt compensades amb I'ingres
de vint-i-vuit sods noes, que, conjuntament amb els interiors, fan tin
total, en acabar el 1934, de 190 membres. En tin quadrieni hem arribat
a aquest nombre a partir dell 112 que teniem pel gener del 1931. Con-
fiem que ben aviat podrem inscriure als nostres rengles el num. 200.

Durant ]'any que fineix hem celebrat, corn els anteriors, diverses
excursions cientifiques: pet gener, una de geologica a Manresa; pet
febrer, una de geologia i biologia a Vila-vella; a darrers d'abril, una
de geo]ogica a Girona, on disserta, en una bella conferencia a I'Ate-
neu, el nostre consoci Dr. Janine MARCET, i a la qual foil adjuntada
una secci6 de botanica que herboritza it Ia comarca de la Selva; pel
maig, en ferem una altra a Siurana, Vilacolum i Empuries, de dos dies
de durada.

L'excursi6 extraordinaria d'enguany ha estat celebrada a la Val]
d'Aran, amb gran concurrencia de socis de la INSTITUCIO i amb una

representaci6 ben nombrosa d'escolars universitaris. El total d'assis-


