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Del membre Sr. Lluis M." VIDAL es reb en donatin la seva darrera me-
moria sobre el cret"Icic de Catalunya publicada a la lt. Academia de Cien-

cias y Artes de Barcelona i del P. PUJIULA. S. J., in seva impertanl ohra

d'Histologia Vegetal que acaba de publicar-se.

Els membres Srs. CODINA i BATALLER presenten Notes BibliogrOfiques.

I sense cap tries assumpte de que tractar s'aixeca la sessi6 ales visit

eo punt de la vetila.

CONSEI,L GENERAL DE 10 DE DESEMBRE DE 1921

i'reside,zcia del Sr. Artur BOF11.1. i Poe

President

La reuni6 to IncIa :` , de 7 de la vetlla 1",u la Sala Cervantes de in Bi-

hlioteca de Catalunya i assisteixen els membres Srs. BATALLER, Bocu.l. i

PITxor, BoenAs, BROQUETAS, CODINA, FAunA, JUNCADItI.LA, MALUQUER (S.),

AV, de XAxARS i So1.A (F. N.) gains designee al Sr. CODINA per a que actui

de secretari en absencia de l'efectiu, i invent excusat in no assistencia el

Dr. Zalzu,cil.^, qui s'adhereix als acords.

Llegida i aprovada I'acta del Cons( ll General de I'any anterior (23.

X11. 1920) ,6n adnlesos els dos nlenlbres proposats en la sessio cientifica

de Desenibre.

L'excnrsiu col'lectiva anyal de 1922 es decidida a la cornarca d'Olot
((irons) i aquesta ciutat cons a -entre.

Els membres Srs. A. de BoL6s i Mn. BATAI.I.ER sOn designats per a
organitzar-la en la ^,e^inna deml de Jnliol, donant se oportunament compte
del plan i condiciu^n,.

Vist cl rctrils que porta la confecciu de ('Index general dels vint anys

prinu'rs de lee i'nhlicacion, do I'lustitucio en la forma convinguda de tre-

hail roue diterellls nlenlhres, s'acorda unificer-lo i s'encarrega al P. BAR-

NOL:A, S. J., bu-tgili IterSOIIa apta per a portar-lo a terme sots la seva direc-

ci6.

duo compte de in pruxirna apurici(5 del 5.e volunl de Trebails
1919")-1;)20) en virtilt de In subvenci6 de 3000 ptes. anyals que ens to con-
signades en el see pressup6sit in secci6 de Ciencies do l'Institut d'Estudis
Catalan,.

Despres d'alunes manifestations del membre Dr. Borru.1, i PITXOT SO-Z'
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bre la conveniencia d'estudiar la faisO de Iligar la giiestiO de In Biblioteca

Social amb 1'esmentat Institut, s'acorda qne el Connell Directin activi la

presentack d'un projecte a nna assemblea general per a In Ilur iprovaciO.

El Sr. Tre<orer presenta no resuin tie l'Estat de in Caixa Social. De

conformitat auto ]'article 6.e' de i'Estatut vigent. SOn designatz els mem-

bres Srs. J. B. d'A<nv.AR-A.uAT i O. Rosser per a examinar els comptes i

donguin el corresponent informe.

L'.Assemblea General ordinaria sera el din 9 de Desembre de 1922 a

les 18,30.

Segons ]'article transitori de I'Estatut, cessen en els seas carregs el

Vicepresident, Se : retari, Tresorer, Bibliotecari i un onseller. his assis-

tents despres de remerciar als membres ce,sants voter per al prbxim

bienni respectivament per aquestes vacant-; del Consell Directin als Srs.

E. JUNCADELI.A, F. Fi.RRe' i Venr, A. CODINA, J. R. BATALLER, aquests dos

son reelegits, i C. SALA. Obtingueren I vet per a Bibliotecari i Conseller

Mn. FAURA i S. NoveLLAS (F.).

Despres d'algnns mots del Rod . P. BORUAS, Sch. P., remerciant i ofe-

riot-se ads companys coin a non memhre. el President nixeca i n sessiO a

Ies 2(1'30.


