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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL DIA 2 DE JUNY DE 1927

Presidencia del R. P. Jaume PUJIULA, S. J.

President

Amb assistEncia dels membres senyors Mn. BATALLER, CornNA, CHEVA-
LIER, FERRER I VERT, 1 MARCEF I RIBA el Sr. President obra la sessi6 a les
18 hores, 30 ininuts.

Actua de Secretari el Sr. FERRER i VERI.
El senyor CODINA ha presentat com a membre protector a la senyore-

ta D.' Clncepci6 PArxoT i RABELL, que viii al Passeig de la Bonanova, 28
i qu'es dedica a ,1lalacologia i de conformitat amb ['article seg6n dels Es-
tatuts vigents ha sigut admesa p'el Con,ell Directiu.

COMUNICACIONS VERBAI,S:

Argas refle.rus a Barcelona . - EI Sr. CODINA presenta an exemplar vitt
d'lui Ixodes, probablement Atgus reflexus, de qui no hi ha dades fregiients
a Cataluuya i que fou agafat en el pis dels claustres del Reial Monestir



,I, Iv.i l;, ^Ir, ( \Ivl vvv iHI II;:IreiA \Aii I L

de Nostra Senyora de Pedralbes p'el maig de 1926 i que posat dins d'un

tub de vidre ben tapat, via encara.

Carinaria mediterranea Per & Les. a Barcelona .-El membre Sr.

AOO191.AR-AMAT Bona comote de que barrejat amb el delves material que

d'una nlanera met6dica es recull per a I'Aq iari que la Junta de Ciencias

Naturalerr to instal lat a la Cascata del Parc,va esser trobat un bon exem-

plar del molusco, Carinaria rnedilerranea Peron & Lesue, que per disort

va viurer poques hares, doncs essent animal eminentnrent pel lagic no va

poguer resistir la coufinaci6 en el Agiiari. Fun pescat en aigiies de Bar-

celona i no s'ha citat amb fregiiencia de localitats catalanes.

TREBALLS ORIGINALS:

P. Jaime Pr Elul A, S. J.: Hornronas traumaticas en [as hojas de Al'nr-

pahea alba L. -J. B. de AGUU.AR-AMAr'. Tres Cirripedos de Africa Occi

dental.

No havent mes assumptes el Sr. President aixeca la sessib a les 17'45.

SESSIO CIENTIFICA DEL 6 D'OCTUBRE DE 1927

Presidencia del R . P. Jaume PI'JIULA, S. J.

President

A les 18 bores i 40 minuts de la vetlla i amb assistencia dels menlbres

senyors Cm:VAI,lER,00DIN ,A,Mn. BAIALLER , FARRERONS , FERRER i VFRi,BOIF.v,

ZARIQUIev i ALVAREZ , el senyor President obra la sessib.

Es precenta la proposta d'un nou membre.

EI Sr "I'resorer iunova el cobro de 1.000 pessetes de la ComisiOn Pro-

vincial Perulanente de Barcelona , secci6n de Fomento y negoeiado de

Instrucci6n Publica, corresponent al exercici 1926-1927.

El Sr. President dona compte de la mort del que fou membre d ' aques-

ta INSIUUCiO R. P. J. BALASCII S. J. (a. c. s.) del qui promet donar una ro-

ta necrol6gica , acordant-se haber-se enterat amb sentiment d'aquesta

nova.


