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El [)r. FONT i QUER Iliura un treball del Sr. J. B. 1D'Aun11.AR-
AMAT, titulat C)bservacions malacol)z;iques. Mes Jades malaco-
lo iques tarranonines.

I, no havent-hi mes assumptes a tractar, s'aixeca la sessi6 a on
quart de nou del vespre.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15

DE DESEMBRE DEL 1934

Presi(kncia del Dr. Plus FONT 1 QUER

Te Iloc a in Sala Cervantes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb

1'assistencia dels menlbres senyors AmENGUAI., BERTRAN, BOTEY,

CLOSAS, ESPANOL, FA>3RFGAS, FONT i QUE-R, GUTII?RREZ, LLOI'IS,

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

VILARRUBI4S, VII.LAI.TA, i ZARIQUIEY i ALVAREZ.

El president obre I'acte a un quart de vuit del vespre.
Es Ilegida i aprovada l'acta de I'Assenlblea anterior.
El I)r. FONT i QUER d6na compte de In marxa de la INSTITUCIC),

durant l 'any 1934.
Ha transcorregut aquest any i no hem de lamentar cap defunci6

als rengles de la nostra Societat. De baixes, per diversos motius,

n'hem comptades vuit. Per sort han vingut compensades amb I'ingres

de vint-i-vuit socis noes, que, conjuntament amb els interiors, fan un

total, en acabar el 1934, de 190 menlbres. En tin quadrieni hem arribat

a aquest nombre a partir dell 112 que telliern pel gener del 1931. Con-

fiem que ben aviat podrem inscriure als nostres rengles el num. 2u0.

Durant 1'any que fineix hem celebrat, com els anteriors, diverses
excursions cientifiques: pel gener, una de geolOgica a Manresa; pel
febrer, una de geologia i biologia a Vila-vella; a darrers d'abril, nun
de geolbgica a Girona, on disserta, en una belly conferencia a I'Ate-
neu, el nostre consoci Dr. Jaume MARCET, i a in qual fou adjuntada
una secciu de botanica que herboritza it la 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 Vail
d'Aran, amh gran concurrencia de socis de in INSTITUCUO i amb una

representaci6 ben nombrosa d'escolars universitaris. E1 total d'assis-
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tents fou de 48. Tingue vnit dies de durada, i I'atractiu d'aquell mart
incomparable de les valls araneses, amb diverses ascensions alpines,
una visita a Sant Beat, Luchon i Superbanyeres, i la sessi6 extraerdi-
naria de Viella, que tingue Iloc el 8 de juliol. La represa d'aquestes
excursions, iniciada el 1932, despres d'una interrupci6 de qui snp (As
anys, sembla tan assegurada, quant a la seva continuaci6, que no
creieni possible tin nou estroncanlent. A les excursions d'Andorra,
Menorc'I i la Vall d'Aran haura de succeir, si vosaltres ho acordeu, la
del 1935, als Ports de Tortosa i de Beceit i al Delta de I'Ebre, que
els concurrents a la sessio de Viella acordaren unaninlement proposar
a aquesta Assemblea.

La publicaci6 del Bu'rr.r.t.:ri esta al current. A primers del mes
passat publicarem els nruneros 1-5 del vol. XXXIV, que comprenen
14't pagines de text i 8 famines. Tanrbe, pel que fa a publications,
constatem un gros aven4 de la INSTITUCI i. Mai no havienr arribat a
fer tin BuTL,1.1 Ti com el del vol. XXXIII, amb 400 pagines. Anrb tot,
no en tinguerern prow per a publicar la totalitat dels treballs presen-
tats it les sessions cientifiques. I com que, d'altra banda els recursos
econinnics ordinaris no permeten ultrapassar, ni potser arribar-hi,
aquell voluni de text, el Consell Directiu prengue I'acord d'adrecar-se
a l'Institut d'Estudis Catalans per demanar-li ajut i poder imprimir tot
allir que havia quedat endarrerit. I,'hlstitut acolli la proposta favora-
blenrent i ens comunica que oferia com a ajut de caracter extraordinari
i als efectes d'aquella finalitat indicada la quantitat de dues mil pesse-
tes. Sortit de la impremta el darrer fascicle del vol. XXXIII a primers
de maig, els numeros 1-5 del vol. XXXIV no pogueren vetire la 1111111
fins a comen^aments de novembre. I hens aqui la tragedia economica,
derivada del regirn de paganrent de I'Institut, que exigeix Ia presen-
taci6 dels Butlletins publicats abans de fer efectives les sumes que "on
consignades a favor nostre, i, priniordialment, de ('actual situaci6 de
la Generalitat de Catalunya.

A part de la publicaci6 del BuTIA-1-Ti, aquest any hem editat una
Carta geografica de la Vall d'Aran que devem a la generositat de
l'infatigable Josep CLOSAS. Carta que haura d'aconipanyar el fascicle
que, referent a la Vall, conve editar aixi que les circumstancies eco-
nbmiques ho permetin, i potser f6ra oportu publicar, sense esperar
mes, el primer volum d'excursions historico-naturals, car els opuscles
corresponents a les de Poblet i Menorca fa temps que s6n impresos i
esperen la sortida a la Ilum publica.

Per tot el que hem esnientat abans venreu que els comptes que
us Ilegira el senyor Tresorer acusen tin estat de Caixa no gaire agra-
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d6s, agreujat, encara, pel prestec, aixi cal anomenar - lo, que calgue

fer a la Comissi6 d'excursions per tai de liquidar on deficit imprevist

de I'excursi6 extraordinilria de la Vail d ' Aran. Deixem, perk, credits

a cobrar de la Generalitat de Catalunya i de I'lnstitut d ' Estudis Cata-

lans per valor de cinc mil pessetes . I confiern que el non Consell Di-

rectiu podr"i ingressar -les en Caixa tan bon punt s'inicii la normalit-

zaci6 de la vida administrativa de la Generalitat.

El tresorer senyor Salvi F:vIu oAS presenta 1'estat de la Caixa

de la INSTITUCIO anlb tin total d ' entrades de 7.989`49 ptes., i tin total

de despeses de 7.771 `50. El detail es com segueix:

ENTRADES

Saido del compte anterior . 2.883'99 ptes.

Quotes cobrades 3.498'50 »

Publicacions venudes. 49'00

Tiratges a part 58`00

Generalitat de Catalunya (1933). 1.500`00

Total. 7.989`49 ptes.

S0RTIDES

Impressi6 BU I LI.ETi 4-5, 6-7, 8-9
de 1933 i 1-5 de 1934 6.795`80 ptes.

Despeses de Tresoreria 208' 15
Despeses de Secretaria 127'65
Despeses menors 81 `70
Despeses de la Sisena Reuni6

extraordin <Iria . 558`20

Total. 7.771' 50 ptes.

Total d' Entrades 7 .989'49 ptes.
Total de Sortides 7.77 1 `5(1 n

Saldo a compte nou . 217`99 ptes.

S6n proposats per a revisar els comptes els membres senyors

MACAU I VILLALTA.

L'Assemblea acorda que continuin a la Comissi6 de Bibliografia
que formen les sections de zoologia i geologia i nomena els senyors
BOLUS i BOTEY per a la secci6 de botanica. Aixi mateix , prega al pre-
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silent quw procuri activar eis treballs d'aquesta comissio delegant-ne,
si cal, la presidencia, tai com faculten eis Estatuts.

Per a la Comissio d'excursions son nomenats eis senyors LLOPIs
i SoL1 SABARIS, en substitucio dels senyors CANnEL i CI.osAS, i
I'Assemblea dona un vot de gravies a aquest tiitim pels treballs realit-
zats enguany, especialinent pel traL•at del mapa de la Vail d'Aran.

Referent a la quantitat lliurada per la Caixa general de is IN,TI-
TuCIO per a pagar el deficit de i'excursio a Id Vail d'Aran, s'acorda
que sigui considerada coin tin prestec quu lha fet a la Caixa de In Co-
missio d'excursions, prestec que anira restituint a poc a poc a ntesura
de les seves disponibilitats.

D'acord anih Tunica proposta presentada en la rennin d'enguany
a la Vail d'Aran, la reunio extraordinaria del 1935 tindra Iloc a Tortosa.

Es procedeix a la renovacio deis carrecs del Conseil Directin. A
mes deis assistents a I'acte voten gran nombre de nrennbres que hall
trames el vot per correu.

his noms deis votants son eis segiients: A(;uI1,AR-AMAT,

ALBORS, ALI':JIANY, ALVAREZ, AMI-:NGUAL, ARIMON, BATAI.LLR, BEL-

TRAN, Borif.l., BOLIVAR (C.), Bolos, B0 ]+'N" CANDEL VILA, ('AS-

TANOS, CIIEVALIER, CLOSAS, COJIAS ('4.), CuVAs, DARDER (A.),

DARDER i PERICAS, ESPANOL, EsTRUCII, FABREGAS; FERRAN (A.),

FERRI AI.EDO, Fi:RRER BRAVO, FONT i QUER, FusTA(;u1:RAS, GAR-

('.IA DEL CID, GARCIAS, DL (jARGANTA, GARRIGA, GITI'IERR1:z, INSTI-

TILr Dl IIG1ENE, JUNCADELLA, LLOPIS, MACAU, MALUQIIER (S.), MAR-

CI•:'1' (P.), MAS I)1( XAxARS, MORA'rO, PAURO, PALM'S, PARRAMON,

PIA CARGOL, PLA (V.), PuTJIITLA, RIERA, ROMANYA, SENNEN, SOLE

i PLA, SOLE SABARIS, 'i'ARRA'IS, VALLMITJANA, VILARRI'BIA (A.),

VII.ARRIIBIA (J.), VnLLAI.TA, XALABARnER, ZARIQUIEY ALVAREZ, ZA-
RIQUIF.Y Ch:NARRO, ZULUETA.

Son nonnenats escrutadors eis senyors VILLALTA I VALLMITJANA,
i el resultat de la votacio es el seghent:

President, J. R. BATALLER i CAI.ATAYUU . G4 vots
Vice-Secretari, Irene SUNVER i PI 57
Bibliotecari, Noel LLOPIs i L1.An( 65
Conservador, josep CLOSAS i MIRA1 LES . 65
Conseller, Antoni DE BOLOS i VAYREDA . 64
Obtenen vots altres senyors membres: per a President, tin el

Dr. FAURA; per a Vice-Secretari, tres el senyor VILARRf'BIA, i tin el
senyor AGUILAR; per a Conservador, tin el senyor VILLALTA, i per a
Conseller, tin el Dr. FONT, i un aitre el I)r. BATALLER.

El President felicita eis membres elegits.
S'aixeca l'Assembiea a tres quarts de non.


