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A tres quarts de set de la vetlla i amb assistencia dels membres Srs.
BA IAIJ ER, BARNOI.A, Bo'rEV, CODINA, fAURA, FERRER I VERr, MAS DE XAXARS,

SAu;ARRA (I.) i ZARIQI,IEv, el senyor president declara oberta la sessi6.
El R. 1'. BARNOLA excusa I'a.ssistencia deis membres P. PUJIR.A i MALU-

QUER (S.).

Es dtina compte d'una connmicacit) del Centre Excursionista de Te
rrassa sol,licitant una nota necrolugica del Dr. D. Joan CADEVALL (a. C.
s.) acordant-se nombrar al Dr. FONr i Qt-ER per a que la fassi.

EI membre Sr. Jacinte El.lAs remet algunes puhlicacions de que 6s
actor.

Varis sods de l'INS11TUcIO inscribeixen les propostes de dos nous
rnemhres.

A continuaci6 es fan les segtients

CO.NUN ICACIONS VERH ALA:

Una rhopalocera nova per a Catalunya I una Erabla no citada encara
de la regib del Montseny . EI Sr. SAOiARRk (I ) presenta dos exemplars

o' ^ de la .Ir^rnni^ crdippe forma chlorodippe H. Schiiff. procedents
dell ports de Tortusa, I I.VI11.21 (Monte Caro) S. NovELLAS leg., de on
n'ha portat alguns exemplars d'aquesta forma no inencionada a Catalunya.

Mostra tanlbe tin exemplar de is Lrehia ncoridas B. que ha estat cas-
sada a Viladrau a mitjans de septembre per S. NOVELLAS. Aquest lepidup-
ter sots el coneixieni de la regib pirenenca i prepirenenca, i no mencionat
fins ara al macis del Montseny.

"Tots aquest-^ exemplars fonnen part de la col*leccio entomologica
del Museti de. Ciencies Naturals de Barcelona.

Els tombolos del Iitoral catala . -- Comentant tin recent treball del Sr.
CAR.ANN I L sobre els procesos constructius del litoral espanyol, el Dr.
BaryI.I.ER fa extenses consideracions respecte dels que fornien part de les
cotes catalanes, acompanyant an treball original intitolat EI tombolo de
.Uonljtuch (Barcelona).

Astrodermus elegans Risso,-El Sr.CODINA tramet les Jades rebu-
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des del mernbre Sr. RO.NANI i GUEeaA respecte a la captura d'un exemplar

d'Aslrodernrus elegans Risso pescat en In nit del 2 at 3 d'octubre de I'any

passat per les barques de Hum de cal Minguet, en gigues de Vilanova i

(ieltru. Dit exemplar nlesurava 178 in/nn de Ilargada total, 50 ni/m d'alcada

i 15 mom de gruix.

A propbsit d'aquesta noticia el P. BARNOLA recorda que el Sr. J. DE

BORJA esmenta la primera captura d'aquest peix en nostres costes segons

consta en el nombre de desembre de 1920 de nostre BLT1.1.ETi.

TRF.BAI.IS ORIa1NALs: A. ComINA : Els enemics naturals dels insectes

depredadors de les olives . I. Dos ectofegs de la nrosca de la oliva (Dacus

aleae , Rossi ) nous per a Espanya . Un endofag de I'arna de In olivera

(Prays o/eixllus , F.) non per a la provincia de Tarragona.-- SAUARRA (I.):

Alguns lepidbpters remarcahles de ('occident de Catalunya . Rvd. Dr.

J. R. B.ATAI . I.ER:EI tbmbolo de Montjuich.

No havent-hi altres assumptes de que tractar el Sr. President aixeca

la sessib a les 8 i rnitja de la vetlla.

SESSIO CIENTIFICA DEL 9 DE FEBRER DE 1922

Presulencia dc! Sr. Artur BocILI, i Poc

President

Ales 7 de la vetlla el senyor President obra la sessio a la que hi

assisteixen els membreS senyors BATALLER, BARNOI.A, CANALS, CODINA,

FAURA, FERRER I VERr,MALUQUER (S.), MARCRT (J.),MAS IIF XAX.ARS, VAZQUItZ,

i ZARIQUIEv i ALVAREZ.

EI senyor President provuncia im eloquent elogi en nlembria del que

foil nlenrhre protector d'aquesta INSIITUCIi, de des de 1905, En Lluis Maria

VIDAI, i CARRERAS (a. C. S.) i amb aquest motiu Ilegeix una sentidissirna

Iletra que ha sigut tramesa oer nostre nlembre Sr. FALLOT en nom de la

Socrcle do Stalistiyrre des Sciences Nalarel/es de Grenoble (Franca) en

uleurbria del difunt. El Dr. BAIAL1.ER edhuc ens innova aquesta perdua

manifestant que el dia 10 de gener proppassat mori a Barcelona aquest

malaguanyat mernbre qui sempre amh molt interes havia segllit les tas-

ques de nostra INSIIlticld i recentment honora nostre BrTLLETI amb alguns

treballs. Ha legat sa bibiioteca cientifica a la Real Academia de Ciencias


