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Despr6s d' un breu parlament del Sr. President sortint, en

el qual recomana la constancia y acert en el trevall, s' aixeca

la sessi6 a les 12 hores 45 minuts.

SLSSIO DEL 7 DE JANER DE 1906

Prosidencia de D. Joseph M.` Bofill

-A las 11 horas y 21 minuts s' obri la sessio.

-El Vis-Secretari llegeix 1' acta de la sessio anterior que

es aprovada.

El mateix d6na compte ais socis , per son coneixement,

dels acorts presos en la darrera sessi6 de Junta Directiva.

-COMUNICACIONS.-E1 Vis-Secretari llegeix unas Notes

botaniques» del consoci Rvt. P. Joaquim M.a Barnola, S. J.,

sobre el Porophylhcm viridi/lorum D. C. trobat a uns terra-

plens de Sarria en lloch incult, per quina circunstancia 1`

autor despr6s de descriurer la planta de que's tracta, qu' es

originaria de M6xich, emiteix 1' opini6 de que puga esser

espontania, pero que espera troballas y observations ulte-

riors per afirmarho.
-El mateix senyor llegeix una nota del consoci Jacinto

Barrera y Arenas a Teya sobre la «Historia d' una parella

de becks de coral (Estrelda cinerea) posats en llibertat on

aquella encontrada. En aquest treball el Sr. Barrera, donant

probas de sa patient observaci6, descriu ab gran minucio-

sitat de details totas las peripecias per que passaren aquells

auuells, fins a estudiar las causas m6s probables del tracas

que obtingu6 1' ensaig d` aclimatac16. Pera major 11-lustraci6

dels socis envia un niu construit per aquellas aus y que fou

trobat al peu d' una mata de geranis.

-El Sr. President llegeix una extensa carts del consoci

Joseph Maluquer, que actualment se troba a Hamburg (Ale-

mania), on la que tracts del Naturhistorisches Museum, 6

Museo d` Historia Natural d' aquella ciutat. En dita lletra

detalla molt graficament 1' importancia d' aquell edifici, ab

sos tres pisos, planta baixa y soterria; 11 inmens caudal cien-



8

tifirh que Conte ab la fabulosa cantitat d ' exemplars que hi
figuran , y ]as maravellas d' instalaci6 que s' han fet ab als
mateixos ahont hi ha especies que son presentadas ab la m6s
refinada naturalitat de son habitat . El Sr. Maluquer finalisa
sa missiva prometent als socis m6s noticias hist6ricli-naturals
de 1' encontrada ahont se troba.

-Tambe el mateix senyor Ilegeix una Carta del Vis-presi-
dent excusant sa inassistencia a la sessi6.

-Mossen Norbert Font y Sagu6 presenta an incisiu y an
molar f6ssils , pertanyents a 1' hippopotamus major , que pro-
c6dents de Tarrassa li ha remes el soci Eugeni Ferrer y
Dalmau.

-Finalment el Sr. President , ab motiu de la presa de pos-
sessi6 de son carrech , duna gracias a la <<Instituci6.3, per son
nomenament y (ab aytal motiu) parla breument , encareixent
la necessitat de que tots els socis aunin sos esforsos en he de
la societat.

Y no haventhi altres assumptos de que tractar, s ' aixeca
la sessi6 a las 12 horas 50 minuts.

COMUNICACIONS

EXCURSIONISME BOTANICH

PER EL DR. JOAN CADEVALL

I
Ni la flora de Cataluna ni ninguna

otra regional ha sido modianamente
estudiada. (C. Pau, in lift.)

Aquesta afirmaci6 del gran botanich segorbi, que alguns
ant's enrera m' haurla semblat hiperb6lica, resulta pera nostra
flora, desgraciadament, milt fundada. Sempre havia cregut


