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MEMORIA informativa corresponent al any 1916

En la curta memoria Ilegida I'any passat per l'infrascrit, es feia
mencio de l'acord a que s'havia arrivat amb l'lnstitut de Ciencies; del
fruit de tal acord n'han gaudit ja els socis al rebre el primer voltim de
treballs. Del segon que esta en prempsa, puc avencar que no desdira
del primer, ans be, en tarnany i diversitat de treballs probablement el
superara. A tots els naturalistes, socis i no socis, toca doncs treballar
per a que no manqui material per al tercer i seguents.

L'INSTITUCIU CATALANA D'HISTORIA NATURAL ha assolit amb tal
publicacio, una altura com a Institucio cultural catalana, que li dona
l'importancia cientifica suficient per a ser la capdevantera del fortissim
i actual moviment naturalista catala.

En l'estudi de les Ciencies Naturals a Catalunya, l'any 19IG, sera
la fita gloriosa, des de on comensa tal estudi a alcansar I'importancia
que to que tenir i que en tot el mon civilitzat se li dona. Durant
aquest any, les grans Corporacions administratives de Barcelona i
Catalunya, han cooperat amb entussiasme a I'obra que l'INSTITUCIU
comensa fa setze anys. L'Ajuntament de Barcelona, donant amplies
facultats a la junta Municipal AutOnoma de Ciencies Naturals,
ajudant a la creacio d'un Museu Regional, el Museu de Catalunya, i
subvencionant a l'INSTITUCU, la Diputacio Provincial amb una subven-
cio, I'Institut de Ciencies editant els volums de Treballs i la Mancomu-
nitat catalana, amb la creacio de ben escullits cursos dintre l'Escola
d'Istiu, han contribuit a fomentar 1'estudi de les Ciencies Naturals a
nostra terra, cooperant a la gran obra cultural que ha de fer coneixer
arreu nostra Patria.

Una part activissima l'INSTITUcIO ha pres en tots els treballs cienti-
fics, per medi dels seus socis, no refusant mai ]a cooperacio dema-
nada. Aixis, de la junta de Ciencies Naturals, ne son membres: el
P. Barnola, el senyor Maluquer (Josep), i els senyors Cazurro i Caba-
llero, President, Vispresident i socis respectivament, de l'INSTITUCIO,
i la mort ens prengue al nostre estimat bibliotecari senyor Tomas,
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que n 'era no dels membres mes entussiastes de tal junta. Vuit conso-
cis son auxiliars i naturalistes agregats als Museus de Ciencies Natu-
rals de Barcelona (Martorell i de Catalunya), la seva obra meritissima
ressalta ja en sos comensos a la vista dels mes Ilecs que visitin ambdos
Museus; el Director, nostre consoci, senyor Bofill i Poch, ha trobat
en ells activissims col'laboradors.

De ]'Escola d'Istiu de la Mancomunitat, n'han sigut Professors,
en Salvador Maluquer i el P Barnola, de Estudis de la Naturalesa el
primer, i de Practiques de fisiologia botanica, el segon. Les excur-
sions fetes acompanyats de sos deixebles (mestresses i niestres), i el
veure despertar en ells les hermoses aficions at estudi de la Natura,
compensan per dits Profesors sos treballs constants i sense defalli-
ment, des de fa setze anys, sent tambe consolador veure el fruit de
l'obra Institucional, sobre tot en el temps de la Presidencia del
P. Rarnola.

El Museu Martorell, o inillor dit, ]a junta Municipal de Ciencies
Naturals ha publicat, per primera volta, un Anuari, en el que no hi
falta la col•laboracio dels socis de I'INSTITUCIb. Ha sigut per nosaltres
tin motiu de fonda satisfaccio I'establiment de aquest nou camvi.

Aquesta es l'obra que podriem dir-ne extraordinaria d'un any.
L'ordinaria ha consistit en la publicacio ininterrompuda del BUTLLETi,
quips nombres han sigut casi tots de mes de 16 planes, abundant-hi els
gravats i famines; les 9 reunions ordinaries, honrades per la con-
correncia de nombrosos socis, les 14 reunions de Concell Directiu,
l'ingres dels nous socis i I'aument natural del Museu i Biblioteca.

Cal ara sots esmentar que'I segiient Estat finacier de I'Institucio
es millor de to que's podia esperar despres d'un any de tan actiu
treball.

Entrades . . . . . . 2646,08 Ptes.

Sortides . . . . . . 1756,70

Restan. . 881,38 %>

Eni recta tant sots dedicar tin record carinyos, at que fou nostre
company, el distingit malacolec senyor Tomas, qui tambe tant havia
estudiat els minerals de Catalunya, i que morf at comenFar aquest

any, que tan fondes satisfaccions Ii hauria segurament proporcionat.

JOAQUIM MALUQUER,

Secretari.


