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Presidencia del Rvnt. P. -loaquim AL .' de Barnola S. J.

President

Amb assistencia dels membres i socis Srs. P. Barnola, Bofill i Pixut,

Broquetas, Codina, Sagarra I., P. Perez Acosta i Zariquiey, el Sr. Presi-

dent obra la scssio a Ies Iq, actuant de Secretari el Sr. Codina.

Se Ilegeix una carta del membre Sr. S. Maluquer excusant I'assistcncia,

aixi com la d'En Joaquim Alaluquer, a causa de la greu malaltia d'aque-t, i

manifestant al ensems el seu sentiment de no poder donar compte, en

en aqueixa sessib, de varies excursions efectuades el passat istiu a la

comarca del Pallars, i que espera porguer-ho fer en la prbxima sessio.

Es dona compte d'una comunicaci,) del Sr. Enginyer Quefe del ((Distrito

,Alinero de Barcelona v Gerona)) invitant a I'INSTITUCIU CA IALS NA U IIIsTbRIA

NATURAL a associar-se a I'homenatje a nostre 11-lustre membre En Lluis

Al.' Vidal, amb motiu del 5o° aniversari del seu ingres en el cos d'Enginyers,

i obsequiar-lo amb un present apropiat a l'objecte. La comunicacio, que fou

acollida amb unanim i viu aplaudiment entusiastic, passa a la junta

directiva.



:^-. i.. .n;^.i ,.^. i. 11.,; n,n And, Kai

!. I'_ i ^ ^^ ^i^^l i i^ inile^ta que el Sr. lirr l: n^i(i 7'arrt' i 7'ar rr, ntcmbrc

dr I'I.<riicci^^ (; nr,^i.a :xn ^'HrsroR^n Nar^^ani . des de tgoa, mori en

r8-vn-r8 ( a. c. s.). Foe President de la nostra sucictat I'anp ^oo^. Conccller

el tqu , i Vis-president el tprz. Conegudes son ley sews contribution= a

I^Ornitologia de Catalun }' a i els Ilibrcts de vulgaritzaciu sobre dieersos ani

mats. EI membre En Lluis Soler i Pujol s'enca,• re^,ir de f^^r la n^^ta nccr^^l^^-

cica. llescanyi en tau nostre ben^^^I ut nn^mhrc. i clinic ^. ^. _ ^u, al

,v,x'^^`,"` .v`/.,'^

Per la hepatiCOlogia eatalana . - En excuryi^i verificada de Gava a

Bru^ucs, cl :^^ dc^ Junes prl< Sri. Codina, P. Navas, i President, recolli

aqucst Ies Ilepati,luc^ ^eiicnts: Frullania jra„ilifo[ia^ Ta}•I.. en el bosc de

la aloe[ de la Salute: Aladotheca platyphylla (L.) Dum.. en tota la regi<i

hoscana; Radula conr^lana^ta (L.) Dum.: Sca^+ania rremorosa l^um., amb

propaguls i fructifications, barrejada amb la Frallania: Lo^hocolea hiden-

tata (L.) Necs., a voltes sola, a voltes amb la F:ulejeurrea serfiilli%olia (Lib.)

Spr., que per son coytat s'asocia a la tica^ania i a la Frullania: Pellia

Fabroniana (calycina Nees.) Raddi. xar.: furci^era Nees, a la font, i la ear.:

lorea Hook., al barrane que devalla de Brugues; /.unularia cruciata (L.)

Dum., per ley infiltrations d'airua al barrane de Gaca i als mangey del de

Bru^uc^: ^:nrr^^ie^lt.rliuu ^n^ricccm (\etl..) Steph., en agues[ darter.

La aSelaginella dentioulata. Link aGava .-En la excursib a dita pobla-

cici. cle yuc Icm c^nn•nt cn alu•a Ilc^. d'a,^ue<ta crunica, die e) President,

tro^^arcm en ahundur c.^traordinaria dita cripti^gama vascular. i la major

part dels pees amb Ilury espigues esporangiferey. A pot d'allunyats del poble,

per la riera de son nnm. que du en derrer terme a la aloe[ de la salute. tot

el mark esyuerra n'c^ta ,^.hert en extensib de pot set centenary do metres.

La trrra ar^;il^^^a ^^crmcllcnta. es n'hi ha el maximum.

Exploracio del Montseny .-L'efectuaren per Agoyt i Setembre, amb bons

rc^ultats, cl I^. I'. \a^ii^. cl I'. Perez-Acosta i nostre President, qui comu-

nica to segiient: ley excursions s'estengueren pels ^=oltants de Viladrau, fins

a Espinelvas, cap a Sant Tarsal, Sant Segimont, Gorg negre i els plans de

Can Ga[, Can Sala, i castell de Serrallonga. En la rnRr ceo^ocica, recolliren

formoses druses i geodes de cnarF cristal'litzat, en gaire be totes yes varic-
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tats, Ia anlalistada es escassa, essent avui impracticable la mina don.

segons la gent del pals, la beneficiaven els antics. A Espinelx es. rota Vila-

drau, i cant Gat, filons mes o menys potents de haritina, ccmpacta i

tabular, generalment de color rosada; del primer Iloc l'extrau la casa

Argemir, com a base de la fabricaci6 del seu envejat colorant «nevinu. La

carretera en construccii, de V'iladrau cap a Santa Fe per Sant Marsal. ha

posat al descobert un gros fi16 de /luorina, on es poden recollir exemplars

cfibics incolors, blanquinosos. grocs i morats. Nostra un exemplar de

ranit que presenta una extoliacio laminar molt prima i en extensions no

reduides, efecte segurament de compressions laterals.-PART BOTANICA.-

Son moltes les Molses i l/eprtiques recollides. que es presentaran en

trehall apart, quan estiguin totes hen determinades; particularment crida

I'atenci6 nostre President sobre qualques falgueres, o no citades del Mont-

seny, o d'especial interes. Tals son el Polysticnunl an,;ulare, en sa forma

tipica, no gens escas; el Athyriun: alpestre; la varietat, que sembla parti-

cipar de les dugues lonaearistatun: i hastatum d'En Christ de la especie

Pol. lonchitis, en el barranc aprop de la font del cristall; i la varietat

ohovata Moore del Asplenun, lanceolatum, que alguns autors eleven a In

categoria de especie, recollida en el ultim revol del cami de la Arola cap a

Sant Segimont, al comengar la pujada. en unes llicorelles, en forma del tot

igual als exemplars trobats l'istiu de I'any passat en identica habitaci6 en

una reconada del Cap de Creus.-PART ZO0LOGICA: Molter novetats va

trohar el R. P. Navas. de que s'en euidara de donar compte en una o altra

forma, tan en sa especialitat com en especies de Ouernetos o pseudo-escor-

pins. En el torrent de Matagalls, fins prop de la font del mateix nom, ens

crida l'atenci6 en els balsaments d'aigua unes petites esferes gelatinoses.

de diametre aproximat, de un centimetre, que contenien moltes d'elles,

petits embrions, forca semblants als de alguns mol'luscos d'aigua dolca;

sospitaren si serien d'uns petits batracis. dels que hi havia prous larves,

i que nb assoliren conservar fins dur-los a ciutat. Mollusc aquatic no s'en

veia altre que el Ancilus, del que no sabem com deixa els sous ous.-

L'cxploraci6 de que parlem ens va tornar a convencer de la conveniencia

do fer un trehall de conjunt de la fauna, flora i,gea de nostra preuada mun-

tanya, com recordaran molts senvors assistents que ja s'havia intentat

anys enrera per part de I'INSIITLZ:Ii,. Lambe la varietat d'aus, i de insectes

de tots cis ordres, ens confirmaren en aital idea.

Guix fibros sedos on abundancia .- El descobri nostre President en la

ricra de IRuhi a Papiol. via dreta. pruximament enfront de les mines de



1
38

[NSTITUCI6 CATALANA D' HISTORIA N ATURAL

galena i fluorina. en explotacio. Forma Ilits, de gruixos molt diferents,

alguns prou considerables, alternant amb banes molt mes potents de mar-

gues de color rogenc fosc i verdoses. El guix es presenta gaire be tot inco-

lor, per6 qualques exemplar son negrosos, sigui per matcries organiques

empresonades, sigui per diversos hxits. Cita la localitat per cas que no ho

hagues sigut anteriorment per nostres ge6lecs.

La aLacerta viridis » L. a Catalunya .- El senyor Codina manifesta que

al Aluseu de Catalunya s'han rebut darrerament una formosa parclla de Ilar-

gandaixos de Viladrau (Montseny). que estudiats pel senyor Maluquer

(Joaquin), re-ultarcn ser dc Lacerta viridis, especie nova per a Catalunya.

Sobre el Coluber longissimus Laur.- El mateix senyor Codina, en nom

del senyor .Alaluquer (J^^,Iquim), comunica I'ingres al Vivarium del Pare,

de Barcelona, don lorinC,s exemplar de Coluber lonrissinuls Laur., serp

rarissima a Catalunva, tins al punt que en 15 ant's sols se n'han trobat dos

exemplars.

La localitat cs tamhr V'iladrau (llontsenv).

Contribucio a la fauna malacologica de Catalunya .- El senyor Codina

cntrega, pct, a la scv. puhlicaciC, en el Bi i i.i r I i. la continuaci6 del doctor

Ilaas de Nlix. al scu anterior trehall, i que tracta d'Alguns mol'luscos

terrestres i d'ai ua do1E s de la Provincia de Tarragona.

Sobre I '(( Avena sterilise) L.-Tambc Ilegeix el senyor Codina una comu-

nicacio del senvor Pere Palau, farmaccutic de Sant Jaume dels Domenys

(Tarragona), tractant de: «Un curios mitja de dispersio de les Ilevors de

I'sAvena sterilise L., que ve recomenada pel doctor Joan Cadevall.

Despres d'un entretingut parlament entre els senyors P. Barnola,

1'. Perez Acosta, 1. de Sagarra. 1 Zariquiey sobre Ies excursions d'aquest

istiu, amh interessants troballes de minerals, plantes 1 insectes, de les

quals donen detallades comunicacions, el Sr. President aixeca la sessi6

a les 20` 15.


