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INSTITUCIÓN CATALANA DE H/STORIA NATURAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 3 DE FEBRER DE 1928

Presidencia del R. P. Jaume Pupa!), S. J.

President

Amb assistència dels membres senyors Mn. BATALLER, BOTEY que actua
de Secretari, CODINA, CHEVA LIER, FARRERONS, de GARGANTA i HOMEDES, el

senyor President obra la sessió a les 18 hores, 45 ininuts.
Es presenta un non membre.
Discutit l'assumpte de l'estudi monogràfic regional de què es parla en

la sessió anterior, és opinió de la majoria que es deixin els treballs partí-

ticulars a lliure elecció, per?) si eu temps oportú els treballs en són
dignes, s'acorda que es gestionarà de l'Exposició de Barcelona un local

apropiat.
Referint-se al treball presentat anteriorment pel Dr. HomF.Des «Células

de tapete de núcleos tabicados o virtualmente múltiples», el P. PU JiULA el

comenta remarcant la importància que té per les !nones idees noves que

poden servir d'orientació per nous treballs d'investigació, especialment
sobre el parallel entre les céllules canceroses i les de tapet que proba-

blement es podran aplicar àdhuc a les cecídies.
S'ha donat compte de l'èxit de l'exposidó d'aquarelles sobre assump-

tes d'entomologia, especialment de lepidòpters, de què tota la premsa
ranina es fa ressó, assolit per la senyoreta Maria del Carate GELABERT.

L'INsTi ruca»: es complau ildhuc en felicitar-la com entusiasta conreuadora
d'aquesta bella bronca de l'art decoratiu gairebé desconegut entre nosal-
tres i que té no obstant la seva valor positiva.

COMUNICACIONS VERBALS:

Baritina cristallitzada a Montjuie. - M II. RA I ALTER comunica la tro-
baila de cristalls de Baritina a Montjttic, on no era coneguda inalgrat el
ilion que ha estat explorada la muntanya.

Troballes interessants de coleòpters. —Comunica el senyor CODINA
que entre els coleòpters rebuts per a determinad() dels gerinims VILARRU-
BIA, Mas Torrellebreta-Seva (Provincia de Barcelona) cal esmentar els
següents rars en les colleccións:

&trabas (illesocarabus) probletnaticus v. Xaxarsi Born. c?'9 , S. Sadur-
ni de Osormort (Barcelona), 26. X. 27. Forma amb rudiments de quater-
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näries intermitja entre el solidus de Ripoll i Xaxarsi de Centelles encara
que més accentuada a la segona.

Poecilonota festiva L. Seva, deveses del Riqué, 21. VI. 27, sobre un
ginebró, Juniperus communis L. Xamós Buprestid que figura en un sol
exemplar amb localitat catalana, Prats de Rei (Lleida), (ex collecció
Müller), en el Musen de Biologia de Barcelona, trobat en juliol de 1879
àdhuc sobre un ginebró.

Orphilus niger Rossi (=glabratus F.) Molí de Torrellebreta, 21. IV. 27
damunt la Valeriana. Dermeszidae.

Caenocara subglobosa Muls. Mas Torrellebreta, 12. VI. 27, damunt
d'un pomer. Anobiidae (corc).

Bhynchites germanus Hbst. 12. VI. 27, sobre Synphitutn. Curculionidae.

Nódols ferruginosos.—Manifesta el senyor CODINA que amb el nom
de perdigóns Ii trameteren els gerrnäns VILAItRU2IA en marga terrosa roi-
genca, nombroses pisolites disperses de 6 mil . limetres de diàmetre que a
voltes en contenen d'altres que es destaquen per la Ilur color roigenca,
àdhuc oolites. Provenen de S. Sadurní de Osorinort (Barcelona). Són els
núclols ferruginosos de quins donà compte ja MIL BATALLES en la seva
nota el Siderolitic a Catalunya? publicada en el nostre BUTLLETÍ, 1917, pp.
125-129 i atribuïts a l'Eocènic inferior. No obstant, creu el senyor CODINA
que no estará de més indicar que la presència d'Alänzina i Sílice en aquests
näclols podria donar peu a noves investigacions per si tenen relació per la
semblança d'aquestes pisolites i oolites amb les que es presenten, a voltes,
incloses en masses compactes de color blanc o roigenc, co es, en pasta
de Bauxita, com en el triässic de S. Quinti de Mediona.

TREBALLS ORIGINALS:

Mn. J. R. BArALLER i P. J. Sou	 Sch. P.: El Dinotherium gigante=
Kaup a Terrassa (provincia de Barcelona).

Exhaurits els assumptes, el Presidènt aixeca la sessió a les 20 hores.


