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SI,CCIO OFICIAL

SESSI() CIENTIFICA DE 2 DE MAR(; I)E 1922

Presidcncia de D. Artur BOFILI. i Poc

President

A les 7 de la vetlla el Sr. President declara oberta la sessiu amh
assistencia dell membres Srs. BArALLER, B OFIL1, i PICHOT, Bolus, BounAs,
Borl(v, CANALS, CODINA, I ' ARRIOI.s, FAI1RA, F ERRER I VE RT, Fol.cll (J.), MAS DF.

XAXARS, i S. (iARRA (I.).

Els P. P. PcJIELA i BARNOLA excusen In no aSSistencia.

Es Ilegeix nna comunicacid de I'Ajuntament de Terrassa demanant
que en el acte de descobrir la lapida de In plassa que en aquella ciutat
portara el now de nostre benvolgut melnbre Dr. Joan CADcVALI. i DIARs
(a. C. S. ) es designi algun representant d'aquesta INSTrri'Clu, ocOr dint-se
nomenar amb aital objecte al membre Rvd. Joan SoLA, Pvre.

Es adores per it memhre de Id INSrIru(r , el senyor Miquel MASSITi

i ALZAMORA, estudiant de Ciencies que viu Raalbla de Sant Josep ,n.0 1,1.er

i a Felanitx (Mallorca) carrer Juavert n.° 20, es dedica a Entomologia,

proposat en in sessio anterior pels membres Srs. MAS DE XAXARS, CODINA i

FERRER i VERT.

Els senyors FAURA, BORDAS, B.ATALLFR i FERRER I VERT presenten les

propostes de dos nous membres.

EI I)r. FAURA i SANS dune per a in biblioteca varies publicacions de
que n 'es autor.
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Seguidament es fan les seguents

C O M U N I C A C I O N S V E R E A L S:

Una graminea nova per a la flora catalana .-El membre Sr. BOLES

comunica to seguent respecte d'aquest particular: En setembre de 1889

el ineu pare herboritzant a Castellfullit (Girona), troba una graminea no

citada en la nostra flora ni en la flora francesa que results respondre a

les seguents denominacions: Oplismenus undatifolius, Orthopagon unda-

tifolium, Panicam hirtellrrm.

El meu pare considers que devia ser una importaci6 provinguda

de Ilevors incloses en les primeres rnateries industrials, car la localitat

era propera a una fabrica, donant-li major convenciment d'aixb una refe-

rencia que tingue de que l'Oplismenus era una planta de ('Europa Sud-

Oriental.

Posteriorment, perb, el nostre consoci en Jaume TENAS ha trobat

aquesta planta en altre indret que no fa suposar provingni d'una importa-

ci6, proper a Sant Joan les Fonts i apartat del barri industrial, aixb jun-

tament al fet de trobar citada aquesta planta a Suissa per en BONNIER, va
fer-nos creure at company TENAS i a mi que es tracta d'una especie autbc-
tona de la nostra flora.

L'3rea de dlsperclG do la Polygals Vayredae Wk. Costa.-El ma-
teix membre comunica que des de que es publicaren les primeres descrip-
cions d'aquesta planta en les obres d'En COSTA i d'En VAYREDA on is cite
com a localitat de la Polygala a n'ell dedicada el collet de Colldecarrera
prop de Valldelbach, no s'havia investigat res sobres I'extenci6 de ('area
d'aquesta interessant especie caracteristica de nostra flora, donant-se
com a sentat que estava circumscrita al collet de Colldecarrera on s'hi
presenta amb molts frequencia formant un area de 500 m. en quadre.

Quant I'abat SouL19 feu la seva visita a la comarca d'Olot troba la
P. Vayredae ademes del Iloc abans citat, en el cami de Baget. Mogut per
aquesta indicaci6, en 1918 vaig fer junt amb el consoci en Jaume TENAS,
una excursi6 rinicament dedicada a comprobar 1'extenci6 de ]'area d'aques-
ta planta, en qual excursi6 explorarem tota la comarca veina al Montmajor
de la serra de Valldelbach.

El resultat de ]'excursi6 fou el convencer'ns que ]'area de la P. Vay-
redae es bastant extensa car la trobarem en tot el cami que va des de el
collet de Colidecarrera fins a I'hostal de cal Ferrer de la Valldelbach i
despres, ascendint en el Montmajor en totes les ubagues que mired a
Nord com tamb6 en In cresta del Montmajor, on n'hi havia una belly flora-
da. En tot el mitjorn, aixi com en la collada que separa el Montmajor del
Montpetit, no hi trobarem cap rastre de la planta que buscavem donant-
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nos la sensaci6 de que la punta del Montmajor limitava 1'extrem de ]'area
per ('Orient.

Per acabar de coneixer els seas limits per la part de Ponent em pro-
poso fer enguany (s. a. D. P.) una exploraci6 de I'altre tur6 de la Serra
de la Valldelbach que es anomenat Altai6, de m6s al4ada que els altres
citats, i que probabement en la seva vessant nord cont6 la P. Vapredae,
per creure d'inter6s la fixaci6 de la localitat d'aquestes especies exclusi-
ves de nostra flora.

Per de prompte 1'extensi6 de l'area que actualment coneixenl posa
fora de perill I'extinci6 d'aquesta esp6cie tant interessant.

Ortosa de la provIncla de Madrid.-En una excursi6 realitzada per el
membre Sr. Joaquim FOLCH i GIRONA Hl Iloc anomenat La Cabrera, a la
provincia de Madrid en una pedrera de granit abandonada, recolli dintre
tines geodes, gran quantitat de cristalls d'ortosa en macles diverses for-
mant bonics grups amb quars, estan molts d'ells recoberts de petits gre-
nats i el quars, tamb6 amb inclusions de grenats. Tenint actualment els
esmentats cristalls en estudi, el Sr. FOLCH espera poguer-ne donar m6s
endavant els resultats.

M6s hep3tiques catalanes .- El P. BARNOLA participa haver recollit el
19 del proppassat febrer les epatiques Pe/Iia ,Veesiana Limpr. i Lunrr/a-
ria cruciata Dunn. en una font propera a Martorell i ,ilesophl•!la (Hap/o-
sia) obovata Corb. en el marges argilosos de la mateixa localitat.

TREHALLS ORIGINALS: I. de SAGARRA: Rectlflcacl6 del concepte modern
de la Hemerophila barcinonaria de Bellier.- Joan Bta. d'AGUILAR-AMAT:
Una nova forma de Anomalurus de Fernando P6o.- A CODINA: Notes
bibliografiques.

I no havent-hi mes assumptes de que tractar el Sr. President aixece
la sessi6 a les 20'15.


