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En la Sala Cervantes de la Ilihlioteca de Catalunva i a les 1q el

Sr. President obre la sessib a la que hi assisteixen els nienibres se-

nvurs B.v'rv,i,rR, ('.vN.vI,S, CooIS.v, I'AURA, FONT OVER. :AiAs nr XA-

z.vRS, M.vssu'ri, ZA1tI UJEY AI,v.vRvz, i FrRRER VAERT (Secretari).

Ili sun represeniats els menibres segiients per delegacio de lint

Not : .ACtui,AR-.v1\1A'r, Roi n r, i 1'tC1ioT. loi,cu (I.l. 1\1AR'roRri,r , No-

Nrl,i„ SAt;ARR.v (I.), SAi,A (Cl.). Vii..Asrr:A, i Z,ARIut'IEY CEN:ARRO. Ell

1'. (IC IIARNUI,:v excusa per carta la seva no assistencia.

El Secretari ]legeix I'acta de i'Assemblea General anterior (1o. XII.

21), qu'es aprobada.

Sun admesos els dos mcnthres pruposats en la sessi() cientifica de

desembre senyors:

Dr. Maximino SAN MIGUri. DE 1,A CAr,IARA, Catedratic de la Facul-

tat de Cicncies tie la Universitat, carrer de la I)iputaci6. 162. 2.011, 2.',

es dedica a Petrografia dc, EspanVva, presentat pels Srs. CouiN,v, 1AURA,

i BOIi II,I, (A.) ;

I En Geroni Roic i BINimruS. Ilicenciat en Cicncies Naturals, ca-

rrer d'Aribau, 70, i.er, es dedica a Zooloyia General presentat pcls

Srs. \l.vssuri. C. x.vi.s, i 1'ERRER \'ERT.

Per unanimitat es ratifica el en giialitat de menihres

numeraris de I'INsTITUCto de tots els senvors admesos en les sessions

cientifiqucs mensuals durant ]'any.

A proposta del Sr. President s'acorda que la propera excursiu

cientifica collectiva reglamentaria (111-1923) sigui a la comarca de

'I'crrassa. I;ls menthres Srs. I'.vt,ET, MAI,UQUER (S.) i BO'I'EY son de-

signats per a organitzar-la.

El Sr. COt1INA assabenta que l'Index general dels 20 primers anys

de les nostres publicacions esta molt adelantat mancant solament ex-

tractar algunes Memories i els cinq volums de Treballs. Relacionat

;cnth aqucst assuiupte els Srs. P.vUR.v i Foxt pruposen gtie 1'esmentat

Index formi dos grups: l'un Bibliografic, i 1'altra Generic i Especific

dividits en les tres hranques de la HistOria Natural; la Geologia sub-

dividida en Minerals. Roques i Fossils, la Botanica, en Criptbgamas

i hancrogamas; i finalment ]a Zoologia, en lnvertebrats i Vertebrats.

Passa al Conseil de Redacciu.
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De conformitat anib Particle 8.e de 1'Fstatut t igcnt son designats

els mcmbres Srs. Josep M.' B I:tt,t, i Claudi SALA per a re' Isar 1';s-

tat de la Caixa Social quin resum presenta el Tresorer i donguit] el

corresponcnt informe.

S'acorda que les sessions cientifiques continnin celebrant-se con]

fins avui s'ha fet, go es, el primer dijous no festin de cada mes a

les 1$'3o, i l'Assenlblea General ordinaria, el dissabte IS de desembre

de 1923 a la mateixa hora.

S'acorda que la Assemhlea General especialment convocada per a

tractar de la presentaci6 d'un projecte i resoluci6 del conveni de di-

posit de nostra Rihlioteca amh el Patronat de la Riblioteca de Cataln-

nva. sigui cl 4 del pruxin] getter despres de la sessio cientifica que regla-

mentariament deu tenir lloc al mateix dia.
S'aprova 1'acord del Consell I)irectiu de 5. X. 22 de pa'rocinar i

contribuir amh la quantitat de cinquanta pessetes a una snhscripci6
oherta per a costejar una placa commemorativa coin homenatge at
Dr. ALMERA, publicar en el BUTI.LETf la llista dels donants. i delegar
al Dr. M. FAURA i SAxs per a portar a bon terme 1'esn]entat home-
natge. nomenant-lo dipositari de les quantitats gn'es recaptin i facul-
tant-lo per a esmergar-hi la totalitat de la suscripci6.

D'acord amb to que disposer cis vigents estatuts cessen en acahar

]'any en els sells carregs el President, Vice-Secretari, Conservador i

un Conseller. Despres de remerciar als membres cessants es procedeix

a la designacin dels que en el prnxim bienni de 1823-4 deuen desem-

penvar aquells carregs essent-ne elegits per aclamaci6 respertivament,

els membres Srs. Domenec PAl.Er i BARRA, Dr. Ricard Z.ARtWiry At.-

VAREz. reelegit, josep M.' MAS nr XAXARS i el Rev. P. Joaquim M.' nx

BARNOI,A, reelegit.

1)esprCs de llegir el Secretari la Memnria Informativa reglamen-

:'tria de 1'anv T022, no cstant encara agotada l'ordre del dia, a les 21'30

el Sr. President sospen la sessi6 per a continuar-la el 4 del proxin]

gener.


