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1914. Vila, Frederic, Rvnt. P., Missionista del Cor de Maria.-Professor
del Seminari de Solsona (Lleida).-BorANlcA.

1907. Wynn i Ellis, Frederic.-Corts Catalanes, 548, Barcelona i La Ga-
rriaa.-GEOLOGIA.

1909. Xammar, Eduard de.-Bruch, 19, entressol, Barcelona.-BOTANICA.
1915. Xiberta i Raig, Anton.-Farmaceutic militar, Girona.-BOTANICA.
1913. Zariquiey i Alvarez, Ricard.-Mallorca, 237, entressol, Barcelona.

-COLEZIPTERS, esp. CAVERNICOLF.S.

(*) Zulueta i Escolano, Antoni de-Catedratic.-Museu Nacional de
Ciencias Naturales.-Madrid (llip6dromo).-ZOOLOGIA.

CONSELL GENERAL DEMEMBRES, DE 29 DE DESEMBRE DE 1918

Presidencia del Rvut. P. Barnola, S. J.,

President

Te Iloc la reuni6 en el Institut de Ciencics del Palau de la D1putaci6.
Assisteixen els Membres Srs. P. Barnola, Bofill i Pichot, Bofill i Poch,
Codina i Ferrer, Maluquer i Nicolau (Josep i Joaquim), Ferrer i Vert, Mas
de Xaxars, Rosset (0. C.) i Vidal i Carreras.

Excusen llur assistencia els membres Srs. Aguilar-Amat, P. Pujiula.
Maluquer (Salvador) i Font i Quer.

S'obre la sessi6 a les onze del mati, aprobant-se I'acta de la anterior
reuni6(juny de 1918). Llegida pel Secretari la relaci6d'acords presos en els
Consells Directius celebrats en la segona meitat de 1918, aixi com la llista de
socis adjunts admesos. es aprobada la gesti6 del Conseil Directiu i ratificats
els nomenaments de socis adjunts a favor dels Srs. Ram6n Sala i Roque-
tas, Josep M.' de Lafuente, Pvre., Ferran Rubi6, Srta. Emilia Civit,
Srs. Pere Palau i Timoteu Botey.

Per unanimitat s'acorda nomenar Membre Corresponent al Dr. D. Fre-
deric Haas, Subdirector del Museu Senckembergia de Frankfort a/M.

El Secretari Ilegeix la Memoria informativa corresponent a 1918 i no
havent-hi altre assumpte de que tractar s'aixeca la sessi6 a la una de la
tarda.

SESS16 CIENTIFIA DE 2 DE GENER DE 1919

Presidencia del Rvnt. P. Joaquiln Al.' de Barnola, S. J.,

President

A les 6.3o de la tarda, reunits en el Iloc social, els membres i socis.
Srs. Aguilar-Amat, Barnola. Broquetas, Codina, Faura, Maluquer (Joa-
quim) 1 Zariquiey, el President obre la sessi6.
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COMUNICACIONS CIENrIFI(2UES

Cryptamorpha Desjardinsi Guerin a Barcelona .-El Sr. Codina presenta

el coleopter Cucujidae Psammoecini, Cryptamorpha Desjardinsi Guer. ma-

nifestant que fou trobat en circumstancies litils de consignar-se. Refereix

que en i3-XII-18, rebe d'En I. de Sagarra un boci de pela de banana amb

una petita larva, tot dins un tub de vidre i dient que juntament s'hi tro-

bava tambe el petit coleopter objecte d'aquesta comunicacio. De moment i

per i'aspecte de l'insecte ja Ii sembla trobar-se davant d'una forma exotica

importada. No trobant-se aquesta forma en cap de les nostres col-leccions

i amb les dificultats de consuitar la bibliografia corresponent, fou comuni-

cat 1'exemplar al nostre consoci Rant. P. Josep M.' de la Fuente, qui escriu

dient que es el C. Desjardinsi Guer. no citat encara de la peninsula iberica,

de manera que es el primer exemplar conegut aqui de dita especie. Per

altra banda, ja es coneguda de la Europa meridional amb una senyal X que

vol dir insecte importat o introduit de ultramar pets navilis amb els fruits,

grans, fustes, etc. La nostra especie procedeix induptablement de les )*lles

Canaries i d'alli vingue amb els raiuls de bananes. La mateixa especie sots

el nom de musae fou descrita per Wollaston en ((Ins. Mladeraell, p. 157. La

de Guerin en elconog. Regne Animal, p. 1yu, i to la prioritat. La larva

visque en la pell ja un xic passada de la banana fins el 31-X1i-18, en que

molt viva encara y tipa va esser conservada en alcohol. De costums indolents

romania adherida i fixa a la pell del fruit peI mitja d'una ventosa anal

i de la que s'ajudava sempre que es traslladava de lloc, progressant a mane-

ra de larva de Lampyris o cuca de Iluni, o a la manera de les erugues de

papellones gcometres coin curiosa adaptacio al mitja de vida. ja que en

1'estat de suspensi(; del rain en el bananer, no stria possible en la fragil

larva guardar 1'estabilitat i equilibri en el fruit i menys aguantar els

embats dels furiosos vendavals, plujes, etc., sens aquest orguen. La larva,

coin la majoria dels sous congenres, viu de matcries vegetals descompostes

i I'imago es troba en eis mateixos indrets i sots les escorces per a campar-se

la vida entre les petites larves d'insectes fitbfags.

Noves Ioealitats de Murtra de Catalunya .-El Sr. Dr. Pere Palau, envia,

per conducte del President, la segilent nota:

Vent referencia a Is nota inscrita al BUrLI-Eri de febrer, pag. 35, sobrc

la murtra, em cal comunicar, coin dadcs geografiques ben puntuals, haver -

trobat el .1lirtits communis L. en l'areny i marges del Foix, en gran abon-

dancia, at indret del Santuari de Lourdes, mes avail de Castellet, anant

cap a Vilanova i Geltrti, E. del Baix Penades; at peu del coil den Grau,

marge de la torrentera, sota el quiiometre de la carretera de Sant

Jaume dels Domenys a Aiguamurcia, on no hi es en abondancia ni s'en

troba cap mats en les muntanyes i fondalades veines, N. del B. P.; i, final-

ment, una mata grossa i unica que hi sembla plantada, at cap d'un marge




