
BUTLLETI
I)E LA

lostituclU Oatalaoa d'HistUria Natural

2.° SERIF.. BARCELONA, OCTCBRE de 1923. Vot.. Ill - NUM. 7

SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 4 D' OCfUBRE DE 1923

Presirlencict del Sr. Domenec P, \:. I. I i B \enA

President

A les 1415 i antb assistencia dels memhres Srs. Am s \R- ANIA r, BARNO-

L.A, BAFA1.1I 'R , Ii uI[I L I PICUO r, Ba IEY, COIINA, FeaRrR (Secretor i), FONI', M AS

n o XAx.ARS, Qi . rRECASES, i ZA aIQI4EV ALVAREZ, el senyor pre,ident ubra la

sessi6. El Sr. Boru.I. I Poc excu a la no assistencia.

Es presents an non membre.

El Sr. President despreS de saludar als presents at continuar les tas-

ques en factual periode de sessions, manifesto que el dia I de juliol va ce-

lebrar-se lit cerim6nia de la col,locaci6 de 18 placa en hontenatge del il-

lustre ge6lec Dr. En Jaume ALMELA i COMAS en el carrer que Ii dedica I'A-

juntament coin ja va fer-ho saber la premsa local d'aquell dia, i que Ell,

en nom de la INS1Ir1'C16, patrocinadora del acte, vu fer entrega de la placa

al regidor del districte Sr. CARR.ARACI qui despr6s d'un parlament del

Dr. FALRA sabre la personalitat del homenatjat va acceptor-la en nom de

la Ciutat.

A contiuuaci6 es Ilegeix una cotnunicaci6 del Dr. FAURA, adjuntant la

factura de la estnentada placa i denies, que puja 937 pessetes, manifestant

qne la diferencia que hi ha amb la quantitat recullida per la subscripci6

oberta per I'INSrrrt,ci6 Ilia satisfeta del s6u peculi i tamb6 totes les altres

despesses per 1o que re,ta ja tot Iiquidat.

El Sr. CODINA referint- se a la excursi6 col'lectiva d'enguany, remarca
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In part activa que Iii prengueren els companys de Terrassa Srs. PALFT,
Soli, Sch. P., i ELIAS els gains amb les atencions i conlpetencia liars la
feren forsa agradahle i instructiva. El Sr. PALET, nlodestament , decline
I'elogi que crew inunerescut i manifesta que al contrari sent no haver po-
gnt fer tot lo que es mereixien els companys que assistiren a Ia excursib.

Es Bona conlpte de que el Cugres internacional pera Ia protecib de la
N''aturalesa tingne Iloc a Paris els dies 31 de maig al 2 de juny sots la
presidencia de don Lluis MANIKIN , director del Museu de Historic Natural.
La assistencia foe considerable estant-hi representades dotze nacions. La
INSaITClb CALALANA o'HisIORIA NATURAI . s'hi feu inscriure i el Rev. P. Lon-
gi NAVAS, S. J., membre corresponent , hi tingue la delegaciO.

Es presenta el velum VI de Treballs de la INSTITICIO corresponent als
anys 1921-1922 . Consta de tres treballs amb 282 pi5gines de text i 12 lami-
nes en futotipia . Proximament podr < I repartir-se.

Circula el primer nomhre de la Revista de Fitopatologia , orguen del
servei de estudi i extincici de plagues forestals publicat sots la direcciu del
Sr. Manuel AULLO , Director del servei , pel Laboratorio de la Fauna Fores-
tal Espanola , Ferraz , 40, Madrid (8). A peticib seva s'establirit el canvi
alnb les nostres publicacions.

Trameten difereutes publicacions coal a donatin a la Bibliote •a els
senyors: ELI:AS, MONTANOON , DUS:MET, FALLOF i FAIIRA de qui es la primera
fella publicada (let non Mapa geologic de Catalunya. Fulla it. 34, Vila-
franca del Penades anib el corresponent follet explicatiu.

El Clah Pirenenc , entitat constituida el mes de juuy a Terrassa, Pa-
Ila, 14, i que es dedicara al foment de 1'excursionisme sots tots els seas
aspectes, ens ofereix i'estatge social i la seva incondicional udesiu. En
reinerciar l'oferitnent li desitjem Ilarga vida i exit.

El Servei Meteorologic de Catalunya, c. Urgell , 187, ens assabenta
de que queda establerta a aquest servei una Secciu d ' estudis de Nefolo-
gia catalana acompanyant all formulari per als recalls folk-lorics referents
als ntivols, boires i fenOmens admosferics que hi fan referencia.

('OIICNIC.ACIONS V ERBALS:

Un Mol'lusco nou per a la fauna iberica . El membre Sr. AOVJI AR-AMAT
presenta exemplars del mol'lusco Pi,ramidula (Gonyodiscus) ruderata
Studer, trobats per ell el prop passat tees d'agost en el bosc de St. Joan
del Herm, Alt Pallaresa, entre la quera i sota I'escorsa dels arbres (pins
i abets) niorts i corcats. Aquesta especie es troba a ('Europa central, en
els Alps nordics, en el Schwarzwald, en el Harz, en els Erszgebirge, en
els Sudetes i ell els Alps suissos i francesos. Fins ara no ha sigut citada
dels Pireneus, en cap de les dugues vessants.



I N S I I ! t cib CATALAN:v IS A N A II I?A1, 113

lioplia brunnescens Reitt. (Col. SCARABAEIDAF) a Catalunya.-- EI

membre Sr. MAS nF XAxARS presents tin exemplar d'agnest col< upter tro-

bat per ell a Centelles (prov. de Barcelona), el 5.V1I. 21 i que constitueix

una interessant adicid a la nostra fauna. Fort descrit per REITTI'. R en les se-

ves conegudes Tattles LI, p. 125, liriinn, 1903, i sogons eI sea Cataleg

1906 es de l'Europa media.

Alguns Apids (HV•sr. ApinAE) de Ia excursi6 COOINA-Noveu. Es a Marrbc

(192 1).-El membre Sr. CODINA presents Ics espccies segilents d'hintenOp-

ters Apids, quina determinacio den a I'amabilitat del conegut especialista

i company Dr. J. M." DLS.MET:

Vylocopa .-lmadei Lep. Xauen, 15. V. 21. N. Africa i Turkestan.

X. vaiga (iierst. Tetuan, 11. V. 21. Comu a Espanya.

c ^. Anthidiunt stie/icuut F. Xauen, 14. V. 21. » » »

p Andrena Flesa' Panz. Tetuan, 5. V. 21. >>

Osntia ranthognala Perez. Rincm Medik, 6. V. 21. Per Perez.

Catalunya i tota Espanya es Barbaria, es molt probable que el

tipu fos de Catalunya coin tants d'altres. Veure Jose M." Dus-

MEr. <Observaciones sobre la procedencia espatiola de muchos

apidos descritos por Perez en<Especes nouvelles de melliferes

de Barbarie> . Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat. T. XX.-Nains

5-6 (Mayo-Junio) 1920, p. 168-9. Madrid.

Osntia insularis Schmied. Xauen, 15. V. 21. El tipus es de Ma-

llorca (Balears).

d. Osmia suhmicans? Mor. Xauen, 14. V. 21. De Catalunya.

TREBALLS ORIGINALS: D. PALET. (hoses at treball de Jacinte ELIAS <Epo-

ca de In inclinucid del planell central de Espanya envers l'Atlautic>'.- A.

CODINA. Sphccodes (H".a. APIDAE) de Catalunya determinats peI Dr. P.

Bliithgen (Naumburg a. d. Saale).- J. ELLas. Fenomens de corriment at

Valles(provincia de Barcelona).--R. (ioNZALEz FRAGOSO. Nueva serie de

Hongos del Herbario del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.--

A. CODINA. Nota Bibliografica.

I exhaurits els assumptes de que tractar el senyor President aixeca

In sessi6 a les 19'35.


