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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 1.er DI ? MAIG DL i,w

Presidencia del Rvnd. P. Joagni;n AI." de Barnola, S. J.,

President

A his (. o p. m. reunits en el Hoc social els membres i socis senyors

P. Barnoia, Bofill i Poch, Botcy , Broquetas , Codina , [aura , llaas, Malu-

quer (Joaquim ), Marques, P. Pujiula, Vilaseca i Z ariquiey, comenca la

SeSS1().

El senvor President dona compte d ' algunes comunicacions rebudes per a

la sessi6 d'Abril, a la que no pogueren assistir bon nombre de socis, degut

a la exceptional situacib en que en aquella data es trobava l'urbs barce-

lunina.

\(.I'INs CIENTIFIQUI:C

Sobre la suposta presencia de PLANORRIS DuFOUI: I Graells i PL. CoR-

Nr,'s L. en la eomarea de Barcelona .- 1,]k senyors Refill i Poch 1 Frederic

llaas, (hoer quc cl rirup tic Planorbis corneus L., quals formes sun les de

majors dimensions dcl gi•ncre. esta representat en It peninsula iberica tan

sols per una forma rocs petita, cl V1. .liiJ ooi Gruells, que, segons llurs

noticies, es troba solament en el centre i en el sud d'Espanya. Aixi es

que els va cridar I'atencio veure'l en Rossmaessler (Iconooraphie der Land-

und Siisswasser-Mollusken Europas, ill, fascicles 5-6. pag. 13;, p). 88s
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fig. 9b7), citat bail l'autoritat de Sanchez Comendador, de la comarca de

Barcelona: i no sots aixo. sing en la pag. 1-,0 de la esmentada obra. cita

tambc el Pl. corneus, del centre de Europa, trobat en cl pleistocenic de
prop de Barcelona.

I com ni els senyors Bofill i llaas. ni els demos recol'lectors de mol'lus-

cos, han pogut confirmar tal noticia, van procurar revisar la col'lcccio de

Sanchez Comendador per assegurar-se de les localitats mes concretes de les

esmentades especies. Per disaort, en aquesta col'leccio, ara en possessii del

((Club Muntanyenc)), feta assequiblc a ells pel Dr. Serradell, no van poguer

trobar cap nota que pugui eseiarir aquesta qucstio. Sens poder concretar la

existcncia de aquests mol'luscos tan notables prop de Barcelona, es creuen

en Cl cas de criclit I'atenci, . per it que en Ilurs excursions, els recol'lectors

sapinuen que p„dLcn ajullar a e>cl:uir ayuest let dubtos.

Sobre uns palets de Sant Llorenq del Munt .-Ell senyor Broquctas mani-

fc!<ta que en la rcluti1l cytraorllinilriil do la S„ciitc Geol. de Franca a Bar-

celona I any I cn la sessu, tinguda a Montserrat, Na csser preguntat

al Dr. Almera si en cis conglomcrats de dita muntanya s'hi trobaven blocs

d un metre de cestat, com a Pau en les pudingues de Palasson, responent

el Dr. Almera, que no s'hi trobaven. Doncs be, en els conglomerats de la

mateixa cpoca, de Sant Llorenc del Munt. ha observat el senyor Broque-

tas, a tots nivells, palets rodats de calices varies, i de quars. de t a 2

metres de costat. Segons lot dit en la esmentada scssio, elx115 blocs varen

cssel. t1anspoltilts pets nel, sill :lilt<.

Quars del tur6 de les Roquetes .-El mateix senvor Broquetas diu que

Cln el- IiIons metal,lilets d allue>t turd. abans explotats, es troba quars amb

abundant, impressions nnnbnedriyues de calcita. que ha sigut posterior-

ment disolta. GI quars es perl'e,;tament cristal•li i el., cristalis de 5 a to mm.

de diametre an interrocnputs en contactc amb ies cares romho,;driques.

En general. tc tin aspccte caccrn^^s. i conic algunes geodes de cri.talls

perlectes.

Sobre procediments de tecnica miaroscopica .-LI R. P. Pujiula, S. J.•

Director del Lahoratori Biol igic de Sarria, don(( compte de dos assaigs de

tccni.:a 01icrosc'lpi,•a, referents I'un al metode de Golgi-Cajal i de Kopsch,

per a preparar el sistema nervius: i l altre. a la germinacio d'espores.

t. En el metode do Golgi-Cajal es di it que els trocos de sistema ner-

vios, despres de la •fixaciu i enduracio en la mescla osmieo-bicromica.

i l'accio del nitrat de plata. es passen al alcohol de q6" durant mitja hora.

Nosaltres deixarem material en aquet liquid , 0 5 mesos. al cap d'cls quals

I'examinarem. terminant les operacions. El resultat va csser clue el mate-

rial tot es desgrunava: una mica que cs va deixar examinar amb cl micros-

copi, mostrava bastant ben conservada I'impregnacio argcntica.

Com es sabut. en hoc de la mescla osmico-bicromica del metode Golgi-

Cajal, que cs molt cara, Kopsch troba un altre cami que consisteix en fixar

el material, primer. en form ol-bicr6mic durant 2_I hores, i despres passant-
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to al bicromat de potasi * de 3 a ( dies: cl demos, coin en Golgi-Cajal.

Per tant, despres de I'accio del r.itrat de plata, tambe mitja hora en I'al-

cohol de oo". Dc is mateixa mnera, deixarem en el m6tode de Kopsch mate-

rial de 7 a 8 mesos en el dit alcohol, i el resultat va esser excellent, aixi

per la impregnacio argcntica, coin per la consistencia del material que es

deixava tallar perfectament en llesquetes. De manera, que aquet metode pcl

fixador de lcopsch, I'aventatja en aquet cas, primer pel barato, i segon,

pel be que queda el material.

Tenim que fer present aqui una circumstancia que pot iniluir en el resul-

tat, i cs que el material en alcohol durant cls 7 o 8 mesos el deixa I'autor

en la obscuritat.

2. L'altra comunicaciu del 1'. Pujiula \a csscr sobre cl modo de fer

germinar les espores de la lalgucra Poll-podium vulgare, Trogos de rcjol

cs posaren, primer, en aigua bullenta per extit;gir els gcrmens que pu-

guessin tenir. Despres, s'impregnaren: un d'ells amb aigua de font; un

altre, amb el liquid de Knop pur, aixt) es, sense diluir: i un tercer, amb

liquid de Knop diluit al 2 per too. Aixu fet, es va fer sobre ells la sembra

d'espores, i es varen ficar dins de la cambra humida. Al cap de 14 dies

s'examinh el material: el lot primer, amb prou leina mostraba sintomes de

gcrminaci<i: alguna espora s'inllaha sola-ent; el segon i cl tercer, mostra-

ren molts esporangis verds: lo qual, volt dir. que les espores dins dels matei-

xos esporanpis comen en a desenrotll;u- clorolila: i moltes espores Iliures,

dcutc> do Cs-CI cerdcs. oripinaven oil loot.

Un nou jasciment fossilifer paleozoic a Cornudella (Priorat ). - Entre

Cornudella i Ciur:tna. al pcu del \lontsant. sc ans m;tnitc-!a Cl >oci don

Salvador V'ilasccn. all,oeu per sota I arenisca roj,i interior duna llenea

triassica simplifieada, les pissarres i grauwraques paleozoiques, que es con-

tinues sense cap solucio, per tot el Priorat, pel WU., i fins fa Conca de Bar-

berA, per I'I':.

h;stratigrAticament, pcl costat S. s*assenten en datnunt d'aquestes capes
cls conglomerats i arenisques i cahsses organogenes del Trias inferior i

mitjA de la serra de Ciurana i les ( iritelles, extesa fins a Prades. Pel N.

deuen esser igualment referides al Trias les capes superiors a les paleozoi-

ques, de conglomerits, arenisques roges, calices dolomitiques, margues i

guixos, que formen, en on petit gruix, la base de la serra oligocenica del

lllontsant.

En aqueixcs pissarres fosques, blavoses, esfullades (llacorelles) que

apareixen entre una i altra banda, per a continuar-se amb les del Priorat

i les de la Conca, hi hem trobat, a I'5 lcm. al N. W. de Cornudella, un

jasciment de fossils ptue recorda exactament als descoberts per En .Malla-

Si algii s'iuteressa per aquests mctodes, pot consultar, si vol, la Citologia, part practka.

n.^ 65, c . (pitg ICO i la nota), del susdit P. Pujiula.
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da (t) i el Dr. Faura (_) prop de I'Espluga de Francoli i Vimbodi i, sobre-

tot, als trobats per nosaltres (3) en la part muntanyenca del Camp de

Tarragona.

Pel rescent d'aquesta troballa. solament podem anotar que corresponen

a aquesta nova localitat les seguents formes: els mateixos restos dubtosns

atribuits a fucoiies; dlvrianites corresponents a distintes especies: nom-

brosos i ben conservats exemplars de Lophocteuium Richter i Delgado, i

alguns altres de nostre Lophoctenium amplilobatum; d'altres. igualment

abundants, de Pal(ropteris palmea Faura, mes complets encara quc els de

Castellvell: i altres formes pendents de determinaci().

A mes d'interessar per la seva importancia paleontol6gica, ens permet,

la troballa d'aquest jasciment, referir al Tornasia aqueixes pissarres i grau-

0vayucs pnlcoz^li^lues del Priorat. Icnt-1(•-. pcr tant, coctanies de Ies de la

G,nca do li,urharil i Camp do Iarracona.

Algunes algues de Mallorca ( Badia de Palma ; -l:I senyor Garcias trarnet

a I'Iy,IIII , II) una intcrc•=ant iota . Krr.Il uc^ rccollides pcr I'.n Jacinto

\^irrlccr. (ic (;a^nlcpera, i e>criu ,IIFIc l'ilerh.u i ''1 111:11 pci Inntcis.

El Monachus Leptonyx ) monachus Gm. a Capdepera ( Mallorca ).-El ma-

t(Iv s(-nc,n- (aiilia en un'altia note

l.a pesca de It l'unyina (Thynnus) amb I alinadrava, dona des d'ara qual-

ca sorpresa agradable, agatant algun dels grans enemics dels pescadors.

Dia 5 de Gener del prop passat any igi8, i a l'hora haixa. quant es retira-

ven a Cala-Retjada un parell de Ilauts, at passar pel Cala-gat. varen veure

a prop de 1'almadraba el veil nta'i que feia temps les desbaratava les pes-

cades en sos viatges de Cala-gat a la de Na Fonera: i merccs a un poc de

dinamita, conseguiren que entres dins aquella, matant-lo a cops de destral

despres d'una Iluita heroica, durant la. qual, bramulant com un hou, giri2

un dels Ilauts amb una couetjada.

L'anima! que vaig tenir ocasib de veure el dia 6, me semblit un mascle

de Leptoni.v nonachus Gm. que deu csser el Jlonachus ntonachus (Her-

mann)? citat per l'amic Aguilar, de Catalunya.

Era de color plom fosc amb petites taques blanques pel damunt, i blanc

pel ventre, el cap semblant al d'un vedell sense orelles, ulls petits; sa Ilar-

gada total 2 m. 6o cm. Sa formula dental, I -_,
C 1 _t ,

III
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rrespon a dita especie, que viu en el llediterrani.

No essent possible la seva naturalitzaciu, vaig adquirir l'esquelet, del

qual degut a les especials circumstancies d'aquests mstos passats, n'he

(1) Reconoc. geogr . i geol de la prov. de Tarragona . Bol. Cont..11apa geol. de Espana,

1890.

(") Sintes . extratigr . de los ter primarios de Catalunya. 9fent. de Ia R. Soc. Esp. tie

Dist. Nat., 1913.

( 3) Els terrenys paleozoics del Camp de Tarragona . Bntll. .lgrup. Exc. tie Reus. 1917.
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perdut al-,uncs part,: el crani cst'i un poc espanyat pets cops de la des-

tral. qu'cmplcarcn pci inat,u I. poll amb facilitat es podra compondre.

Contribueio a la Flora Balear .--Continuant sos estudis sobre la flora

halcar. cl s cnc,n LI,Ircn; (iarciac unmet un treball. el V de la scrie, refe-

rrnt a I I; espccic'. del> s Itant- dc .Arta i Capdepera. que oportunament

pul,Lcar.1 cn c l Bi rI i.r:ii.

Bibliografia herpetologica .-[''I senyor nlaluquer (Joaquim) diu haver

relit cn el Lahorat' ii d'llcrpct"I,Igia del Mluseu de Ciencies Naturals de

Bar:clml,l, una :^^Ileccid nombrosa de tiratges apart rescents del Dr. G. A.

limilcn cr. ccP..Iuals ne presenta una nota bibliografica.

Hepatiques .-I d _; d'Ahril recolecta nostre President la Pelli e .\'eessiana

Lim pr.. i is -eca \arietat lorea Nees.. a la lint de Can ,\latas. en el Masnou.

Equinit notable .-En el mateix Iloc, a la platja, i en la mateixa excursio.

rc;''lliren magnifies exemplars de Echinus melo. segurament el mes gran

equinit de nostres costes.

I no havent-hi altre assumpte de que tractar. el senyor President aixe-

ca la sessid. a les 8't; p. m.

SESSIC) CIENTiFICA DE s DE JUNY DE 1gtt;

Presidincia del Rent . P. ,Joa.juim M.' de Barnola, S. J.

President.

El senyor President obre la sessio a les 18.45 hores, assistint-hi els

membres i socis senyors Barnola, Acosta, Codina, Haas. Mas de Xaxars,

Maluquer (Salvador 1 Joseph). Pujiula. Sagarra. Vilaseca. %ariquiey.

iNl Slr A. IUN:II•.NTII-IQCFa

Un treball inedit del Dr. Almera .-El senyor President dona lectura a

un trcLLii utulat ut,cI:c>i> c^lu;ion do la Rada Pliocenica cuaternaria

d_ li:u;clun;u^, do ut al Dr. Almera.

Calosoma maderae F. (ins. Col).-El senyor Aguilar-Amat presenta un

h . 1 Acmnplar do Lalllson:a maderae, trobat per ell mateix en la oficina

d: 1:1 G'n,.ptiii a Bm':L!111ncsa d I'dc:tri:itat, dcl :arrer dc Mata. dessobre

Idi,ld''r do la cadeta_ central.

Una excursio L^,tidopleroiogica a la Provincia do Tarragona .- El senyor

Ca dcma ;umpta ,! 'm:1 Il'tcrc' iIIIt rv;ur.i I a I'Espluga do Francoli i

Prade-; i Ilenci\ una Icla:il. do lc; e:pccicc i lormes de lepiddpters roes

interessants recollits en dita excursio.


