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No havent-hi rues asumptes de que tractar es aixecada la sessi6 a tin
quart de vuit del vespre.

CONSELL GENERAL DE 23 DE DESEMBRE DE 1920

Preshlcncia del Dr. M . Faura i Sans.

Amb I'assistencia dels Srs. Bataller, Broquetas, Codina, secretari,
Faura, Marcet, Mas de Xaxars i Zariquiey, es oberta In sessi6 a dos
quarts de set de la tarda baix la presidencia del Dr. Faura i Sans, el-legit
pels membres assistents per absencia del President efectiu.

Fou llegida i aprovada I'acta de I'Assemblea extraordinaria del 25 de
novembre.

Es presenten els noes Estatuts votats en la anterior Assemblea apro-
vats pel Sr. Governador Civil de la provincia en 14 del corrent els quals
seran inserits en el nombre de Gener 1921 del BurLLI-:Ti.

S6n presentats per a membres numeraris els Srs. J. J. Landerer, de
Tortosa,qui es dedica a Astronomia i Geologia i el Rnd. F. N. Sola, Prof.
d'Hist6ria Natural al Col-legi de les Escoles Pies de Terrassa, Geologia,
pels Srs. Faura, Bataller i Vilaseca.

S6n adniesos els Srs. membres proposats durant l'actual sernestre.
D'acord amb ('Article transitori dels Estatuts vigents, s6n proposats i

votats per aclamaci6 per als carrecs de President, Conservador del Mu-
seu, Consellers i Vice•secretari, els Srs. Bofill i Poch, Dr. Marcet Riba,
R. P. Barnola, Dr. Font Quer i Dr. Zariquiey Alvarez respectivament,els
presents dels quals accepten i agraieixen el nomenament.

D'acord amb ('art. 14 es nomena als Srs. d'Aguilar-amat,R. P. Barno-
la i S. Vilaseca per a que, representant a les tres branques de la Histirria
Natural, organitzin en conni I'Excursi6 anyal col'lectiva de 1921, propo-
sant-se en principi coin a Iloc de la mateixa el Camp de Tarragona i com
a centre Reus. Oportunament es donara comte del plan de I'Excursi6
per a que en tinguin coneixement els qui hi vulguin pendre part.

Els Srs. R. P. Barnola i S. Maluquer s6n designats per a la revisi6
de I'Estat de comptes, quin resum es presentat a aquest Conseil pel Sr.
Tresorer, i perque de conformitat amb els Estatuts en donguin el corres-
ponen informe en una de les properes sessions.

S'acorda repartir entre els membres, adjuntades al Bi TLI.FTi de Gener,
unes targes en quines in seran anotades, com a recordatori, les dates
de les sessions mensuals i extraordinaria anyal, bores de consulta de In
Biblioteca, prestec de Ilibres, excursions, etc. En conseq iencia, resten
suprimides les acostumades convocatories per a les sessions niensuals,
i seran unicament convocades rel Secretari les Assemblees extraordinA-
ries i les reunions del Conseil Directiu.

El President aixeca la sessi6 a dos quarts de nou, p. in.


