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SESSIO CIENTIFICA [)EL DIA 5 DE MAIG DE 1927

Presidencia dc! R , P. Janine PUJIULA, S.

President

A,nb assi s tl ' ncia dels sods senyors M u. HAT Al I ER, Fool 6s, CODiNA,

C'AIRFCASAS, CHEVAL IER, G AR G ANTA , SAOARRA ( 1), S AI.A, VAZQ1 ' E_Z I ZARIQUIEY

ALVAREZ , el Sr. President obra la sessib a les 19 bores.
Actua de Secretari el Sr. CODINA.

COMIiNICACIONS VERL,'AI_s:

Centenari del naixement del entomolec MIt11 Fl. CUM i IMMAR IORELL -El
Sr. (iAR(iANIA records qne el dia 27 d'aquest mes cunipliraut-se cent anys
del naixenlent del entonullec catalti que tan Va distingir-se en el conreu
tie In nostra entomofauaa, En MIQI'et. Ci Ni i MARIORELL. La INS1 ITLUC16N re-
inemora amb goig aquest centenari.
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Presentacio de li'athyscinae.-El Dr. ZAaeQUIEv ALVAREZ presents nna

col'leccio de 13athh.^cinae (Cot-.) de la tribu Antroherpone procedents de

Montenegro i Albania i quin estudi esta activant. En majoria s6n roves

especies.

Sobre la croada de les flors . El niembre senyor Boi.os, en nom pro-

pi i en el del senyors CVAIRECASAS i G.asuArn, exposen que havia sorgit

tuna iniciativa anomeuada <<La croada de la flor camperola» de la qne te-

nen noticia per in article publicat en la Publicitat del 2A. IV. 27, amb el

fi de sembrar de flors It-s nostres muntanyes, en les rutes de les col'lecti-

vitats excursionistes i que el meritissim Centre excursionista de C08111-

rya havia estat encarregat de la distribucio de les Ilavors 4o que repor-

naria, de portar-se a terute aquesta iniciativa, greus perills per a ('estudi

de la Flora Cutalana, puix cal tenir present que la Flora Cutalana com

totes les Flores de regions naturals, to ones caracteristiques prou mar-

cades que cal respectar i guardar com all tresor que ens ha estat ofrenat

per la Natura. Les circitmstancies climatiques tart variades de nostra te-

rra, originen en el came floristic una riquesa excepcional. La flora de

Cataluuya, es prow Bella, per no fer-nos envejar la d'aittes paisos. Pero
sohre tot cal tenir en compte que la vegetaci6 que pobla les nostres

afraus, to Iligams que l'armonitzen, no sols amb el paisatge nostre, sin6

fins amb I'esperit i caracter de la nostra gent. Aixo fa que tota esmena,

encara que sols sigui an intent, ens fa I'efecte d'una profanacio. L'estud

de la Flora de Catalunya amb tot i els il'lustres botanics amh (pie Its
comptat la nostra terra, no esta pas ni de molt acabat per a haver pogut

resoidre la infinitat de problemes que la distribucio de les especies la

fat: de la terra presents: cal tenir en compte, adhuc, que no es de molt

temps que es concedeix la importancia que to a ('estudi de la Geografia

Botauica. Per tant, la seva aplicaci6 a ('estudi de Ili nostra terra que tot

just comenca a estar embastat, cal que no es vegi pertorbat per I'interpo-

Iaci6 d'elements portats per la nma de ('home, anc que siguin amb un

afany tant noble com es hermossejar el pals.

Mes oportu i convenient, seria, continua manifestant el senyor BoLOS,
qne aquestes energies es dediquessin al foment, o a la propagacio de la
necessitat de la repoblacio forestal de les coniarques desvastades pero
dins de la distribucio natural de les especies propies de cada regi6, que
es la unica adequada a les exigencies de la Naturalesa, per a qr'e aque-
les puguin assolir els efectes d'una vegetaci6 luxuriant i esplendida.

Ultra, cal advertir I'inutilitat d'una sembra arrcu de Ilavors de plan-
tes en majoria exotiques qiie segurament no han de trobar en nostres
muntanyes els elements necessaris a la seva vida; i que man estii denies
en casos corn el present, i avans de portar a la practica aquestes iniciati-
ves, I'assessorar - se de persones enteses en geografia botanica.
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Coin a cousequencia d'aquest raonament demanen que es deixi en
suspens la campanya de sembra de plantes que es projecta en In comarca
del Montseny ja que estern conven(uts que no podria portar a altre resul-
tat que it la confusi6 en els estudis cientffics fitogeografics.

S'acorda que per la Presidencia es dongui comple d'aquesta comuni-
caci6 per a els efectes conseguents a I'eiititat encarregada de Ili distri-
buci6 de les Ilavors per a <(La croada de In Fior camperola)).

TREBALLS ORLOINA1.S:

CODINA,A.: Sobre Carabogeograffa hispatia (CoI.CARArIDAE). Una ano-
inalia. Un nom non.

No havent mes assumptes de que tratar el Sr. President aixeca In
sessi6 ales 19,50.

Les dades assolides pels metodes universals de Fedorow

xi
La determinacid dels Feldespats i liars macles

per

J. MARCET R IBA (1)

La precisiu obtinguda en les recents investigacions dels feldespats
de les roques ha estat assolida amb I'aplicaci6 dels geniis metodes pro-
posats des de 1894 per FI',OOROw i exposat en alemany de 1896 a 1898 en In
seva important obra Uaiversalmelhode and Feldspalhsluclien, metodes
dons renlarcable simplicitat i elegancia, com ha fet remarcar Mine. CA-
RRASCO , gue hau permes obrir noes horitzons a la ciencia petrogriifica.

L'aplicaci6 dels metodes universals a la determinacid de les (leis de
niacin ha assolit en els darrers temps una notable importancia, per in pre-
cisi6 en que es fixer i per indicar, per altra part,l'especie ntineralbgica de
In plagioclasa, dollar a I' enserns el percentatge en anortita d'el la i per-
metre la deducciO de les relations que uneixen les macles a In composicid
dels magmes, 9 les conditions de consolidaci6 i al jaciment.

El gran petrdgraf rus utilitza In plaliva teodolltlca que ell idea en


