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SI:CCIO OFICIAL

SESSIC) CIENTIFI('A DEL 3 DE NOVEMBRE DE 1921

Precldcncitr dc! Sr. Artur B_I^ n.l. i Poc

President

Amh assistencia dell membres Srs. P. BARNOLA S. J., BATAI.I.ER, BO! 11 1.

i Prrxo'r, CODINA, FAURA, MAS de XAXARS, MA1.LQUER (S.), i ZAIeQUIEv qui ac-

tria de secretari en absencia de I'efectiu, el Sr. President obra la ses ;io a

les 1S'45 de la vetlla.

EI Sr. President connmica amb greu sentiment la defuncio de (`emi-

nent botanic Dr. Eduardo REVES PROSIER, catedratic de Fitogr'-fia i Gee-

grafia hotanica a in Uuiversitat Central i Director del Jardi Botanic. S'ha-

via distingit pels seas e tudis sobre la flora estiparia iberica essE nt publi-

cats els seas treballs a expenses de la Reial Casa.

A proposta del Sr. MALUquER (S.) s'admet per majoria el membre pro•

posat en la sessio anterior.

Es dona compte de I'invitacio rebuda de la R. Academia de Ciencias i

Artes de Barcelona i es delega al Rvnd. P. Joaquim M." BARNOI.A S. J.

per a 'que representi a l'INSrrruclO en In Sessio Inaugural del curs de

1921-1922 de l'esmentada Corporacio.

Es dona compte de les comunicacions rebudes del Consell de Peda-
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gogia de la Mancomunitat de Catalunya convocant a la VII exposici6
escolar a la que ha concorregut nostra iNSTITL•C16 exposant ses publicacions.

El Centre Excursionista de Catalunya traniet una comunicaci6 amb la
nova Junta per el proxim exercici.

Rememorant la moci6 feta per el Sr. CODINA 1'any anterior en sessi6
parella, 1'esmentat Sr. i Mn. BATALLER, interpretant el sentiment dels
membres, anaren en corporaciO a visitar la tomba on resten guardades
les despulles de ('insigne botanic LAGASCA i que seria de desitjar es fes
altres anys extensiva aquesta commemoraciO a tots els naturalistes de
nostra terra.

COMUNICACIONS VERBALS:

On Cetaci de Catalunya .--El membre Sr. Joan Bta. d'AGCILAR-AMAT fa
la comunicaci6 segiient: del 13 al 14 d'octubre proxim passat va emba-
rrancar en la platja anomenada «Claveguera» del terme de Llansa tin
exemplar de cetaci d'uns 14 metres de Ilarg. Tant prompte com es cone-
gue la nova en el Museu de Ciencies Naturals, es prengueren les dispo-
sicions adequades i es varen donar les ordres oportunes per a que dit
exemplar pogues esser degudament estudiat. Malhauradament i merces al
mercantilisme d'uns i altres no fon possible ni obtenir fotografies ni tant
sols les mides exactes de dit animal i no cal dir que ni el crani ha pogut
arribat a esser estudiat. Malgrat totes aquestes dificultats i per les mides
i les fotografies publicades pels peri6dics sembla que dit cetaci era tin in-
dividu de ('especie Ba/aenoptera phi'salus (Linne) trobada ja altres voltes
a Catalunya i de quina especie es pot veurer tin esqueleto, procedent de
LlansA en el aMuseu Martorell».

El 3 de novembre va esser cassada a Malgrat una ballena nana, es
dir, petita, d'uria llongitut de sis metres, exemplar que va quedar en pos-
sesid del Sr. VILADEVALL, vef de Malgrat, que en una visits feta al Museu
el dia despres, va proinetrer trametre, per a que pogues esser estudiada,
Ies mides exactes i el crani, promesa que fins ara ha restat sense esser
complida, per quina causa no es pot precisar ('especie a que pertanyia dit
cetaci de Malgrat.

Cicindela (Myriochile ) melancholica F.(COI.CICINDELINAE ) nova per a
Catalunya . -El Sr. CODINA manifesta que entre els diferents insectes tra-
mesos pel Sr. Mario AMIGO al Museu de Ciencies Naturals'de Barcelona
capturats dies de la Central Electrica d'Anglesola (Lleyda) del 15.IX al
15.X.1921 s'hi trobava un bell exemplar c de I'esmentada especie que ve
a augmentar el noinbre de formes catalanes de Cicindeles. En arribar,
duia, el colebpter de referencia part de les ales membranoses fora dels
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elitres, senyal palesa de l'entrada a la Central d'una volada, atret per la

Ilum com tants d'altres insectes, de des de I'estepa on acostuma habitar.

El Rv. P. de la FUENTE en el seu «Catalogo sist.-geogr. de los Coleopte-

ros, etc.,) en curs de puhlicaci6 en el Boletin de la Soc. Entomol6gica de

Espana, i que ens estalvia moltes recerques pesades per a coneixer la se-

va zoogeografia per In Peninsula, diu que I'esmentada cicindela, en

quant a lo mes vei nostre, s'ha trobat a Saragossa (Navas!), Valencia

(Moroder) i mes Iluny cap a Andalusia. La distribuci6 geografica Ilur ds

pero molt mes extensa: S. Europa, Nord Africa, Senegal, Guinea, Ilia del

Prince}, Suakim, Arabia, Siria, Asia menor, Nord Persia, Turquestan,

India, Java, Hongkong, de maig a setembre.

Les sals potassiques de Suria .- M. BATALLER manifesta haver-se pu-

blicat per la premsa dates sobre les perforations portades a cap per i'Ins-

tituto Geol6gico de Espana en la comarca de Cardona, havent arribat a

1634 metres de profunditat; existeixen grans diposits de Carnalita i Sil-

vina, tenint aquesta sal fins 5 metres d'espessor en conjunt.

Actualment es trehalla en el sondeig n.° III de Castellfollit havent-se

trobat ja indicis de potassa.

El servei del Mapa Geologic de Catalunya en I'Exposicio International

d'Astronomia .--El membre Doctor FAURA i SANS dona compte d'h^aver

concorregut el Servei del Mapa Geologic de Catalunya a I' esnientada

mauifestaci6 cultural exposant-se els treballs d'aquest Mapa i del Geo-

grafic dels quins actualment estan a punt de sortir les fulles nombres 23

-Girona, 24-Sant Feliu de Guixols, 39--Vilanova i Geltru, 41--Tor-

tosa, 42-La Cenia,43---Les goles de I'Ebre. Anexe a aquesta exposici6,

hi ha tin recull de les escasses restes de Metebrits caiguts a Catalunya

que son d'extraordinaria valua cientifica i quina Ilista va apart en aquest

BUTLLETi. Adhuc fa mencio d'una reproducci6 en relleu del Montserrat a

I'escala de 1:10.000 per a les distancies i la de 1:75.000 per a les ahFaries

amb la indicaci6 dels terrenys, mitjansant els colors convencionals per a

els mapes.

TREBALLS ORIOINAIS: S. VILASECA: Contribuci6 a la Prehistoria Tarrago-

nina . La Pedra-Fita de Botarell. Notes Bibliografiques.

Despres de fer remarcar que per oblit involuntari no es va donar

compte de 1'autor de la comunicaci6 del meteorit publicada en el BUTLLETI

d'Octubre,que es el Dr. Marian FAURA i SANS,no havent-hi mes assumptes

de que tractar el Sr, President aixeca In Sessi6 a les 20,


