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Nous Estatuts de 1' '!nstituci( Catalana

d' Histbria Natural),

Aprovats en I'Assemblea de 25 de Novembre de 1920, de conformitat amb
4o que es establert en els Estatuts vigens de 3 de Desembre de 1917.

TITOL L-- DE LA SOCIETAT I LA SEVA ORGANITZACIO

Article 1.er El fi que es proposa realitzar la INSrrrucio CATANA u'His-
TORIA NATURAL, es primordialment I'estudi dels essers naturals de Catalu-
nya, i el foment de tota mena d'investigacions cientifiques historico-natu-
rals; procurant-ne la propagacio entre el jovent de la nostra terra.

Per tant, no sera permesa,ni en les seves reunions,ni en les sever pu-
blicacions, cap discussio de religio ni politica.

Art. 2.°" -Integraran la INSrm cio CATAI.ANA O'HISTURIA NATURAI, dues
classes d'elements: d'honor i actius. Els d'honor seran els membres HONO-
RARIS i els CORRESPONEN'rS; i els actins membres PROs 'roRs i NUML'RARIS.

Els membres HONORARIS seran les persones o entitats benemerites que
es facin mereixedores d'aital distincio, proposats pel Consell Directiu:
essent elegits en una Assaniblea especialment convocada, i per una majo-
ria absoluta dels membres.

Seran membres CORRESPONENTS, aquelles personalitats de merits relle-
vants dins el camp de Ies ciencies naturals que resideixin fora de Cata-
lunya, preferentment aquelles que hagin col'laborat en els treballs de la
INSTIT ciO Per esser elegits membre CORRESPONENT catdra esser proposat
per escrit per tres membres Ni':HERARiti, adjuntant a la proposta, relaciO
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detallada dels merits i publications del candidat, que sera elegit per majo-
ria de vots dels membres assistents a I'Assamblea General ordinaria.

Els membres HONORARIS i CoeueseONENrs rebran gratuitament les publi-

cacions de la societat, i podran asistir a les sessions amb veu, pert sen-

se vot.

Els membres Peorr:croas, els qui notablement ajudin al be i progres
de l'IN nTUClo,comprometent-se a satisfer una quota minima de 60 pessetes
anyals, reran proposats per escrit per un soci rnunerari; i I'admisi6 llur
es fara pel Consell Directiu.

Per a esser membre NI .MEUARI cal una proposta firmada per tres membres
i pei sol'licitant,que sera presentada en sessi6 ordinaria o extraordinaria; i
l'admisio sera en la sessiO immediata a aquella en que es faci la proposta.

El nombre de membres es il,limitat i les societats o establirnents sun
admesos igual que els membres, amb les mateixes condicions que en el re-
ferent als drets i privilegis, menys el vot passiu. Cada membre conserva-
ra el nombre que li correspongi per la seva antiguitat , segons la data d'ad-
missi6.

Art. .3.er- Els membres NuMERARIS satisfaran la quota anyal a la bes-
treta de vint pessetes; reservant-se el dret l'Iss-rITccIO d'establir una quota
d'entrada, la qua! donara dret al Diplopia de Membre. Els membres Pea-
TECrOas i NuMERARIS rebran el nomeuament, els estatuts, i les publicacions
de la Societat des de l'epoca de la seva admissi6; tindran dret a publicar
els seus treballs en aquestes, previa aprovacio del Consell de Redac-
66, i assistir a les sessions amb veu i vot.

Seran notnenats Membres Numeraris de caracter VITALICI les persones
naturals que paguin en una o dues anualitats consecutives la quantitat de
300 pessetes, els quals tindran els mateixos drets que els numeraris.

El membre que per espai d'un any no hagi satisfet la corresponent
quota deixara de rebre les publications de In Societat i als dos anys de
insolvencia sera considerat baixa i omes en la llista de Membres.

TITOL 11. -DEL CONSELL DIRECTIU

Art. 4.rI --Formaran el CONSELI, DIRECTIU, el President, Vice-president,

Secreturi, Vice-secretari, Bibliotecari, Tresorer, Conservador i dos Con-

sellers; el Consell tindra In direcci6 i administraci6 de la Societat. Aquest

CONSFLI. DIaeciic es renovara parcialment cada any en I'Assemblea general

ordinaria de desembre, per votaci6 secreta; quatre dels seus membres una

vegada i els altres tint una altra, aixi alternativament. Els membres ac-
tins s6n els que podran esser electors i elegibles per als esnlentats car-

recs. (Vegen ('article 2.0n). Tots els que ocupin o hagin ocupat carrecs

del CONSELL DIar:cru: podran esser reelegits.
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F1 CONSELI. DurncrR' resoldra les questions que afectin a la Societat i
obrara amb plena sobirania, reunint-se sempre que ho cregui convenient.

Art. .5.e-EI PRESIDENT representara a la Societat i presidira Ilurs ac-
tes i sessions, portant a la seva firma tots els documents oficials; tambe
autoritzara els pagaments.

En cas d'absencia el suhstituira el VICE:-PRcsI ENI i en cas de votacions
indecises, el seu vot decidira.

Art. 6.e-El SI'.c'lo rAKI redactara i firnlara les actes. de les sessions en
llengua catalana ,que es l'oficial de la societat; enviara als periadics locals
on extracte d'allo que hagi estat tractat en cada sessi6; i estendra i firma-
ra els oficis, comunicacions, convocatbries i altres documents oficials,
conservant en bon ordre i'arxiu i custodiant el Ilibre d'actes. En I'Assam-
blea general ordinaria presentara una nlenloria explicativa de tot all6 fet
durant I'any.

El VICE -sECRE:TARI suhstituira el SE:currARi en les seves funcions.
Art. 7.e-El ButL10rECAU1 curara de la Biblioteca, tramesa del Butlleti

i tot ally que tingui relacio anlh el canvi de publicacions amb altres Socie-
tats. Redactara el cataleg de les obres de la Societat. En la darrera ses-
si6 de ]'any donara compte de I'estat de la Bihlioteca i dels canvis.

Art. 8 e--El TRESORER tindra at seu carrec la caixa social portant la
comptabilitat dell ingressos i despeses amh els corresponents compro-
vants ; administrara a ]'ensents les publicacions de la Societat; a fi d'any
haura de presentar on estat de caixa a I'aprovaci6 de I'Assemblea general.
Els comptes seran revisats per dos menbres nomenats a I'efecte.

El TRESORIR, autoritzat pel Conseil, podra renietre al BntI.IorECARI les
quantitats suficienEs per a cobrir les despeses de la Bihlioteca, i at SECRE-
TARI per les de Secretaria.

Art. 9.e-El CONSERVADOR tindra cura de tot el material cientific; i a
mes guardara els clixes, planxes i gravats de la INSTnt C16 en floc segur i
resguardat.

Art. 10.e--Els CONSEI.I.LRS intervindran Nn les publicacions formant part
del Conseil de Redacci6.

TITOL 111. DE LES SESSIONS I EXCURSIONS

Art. 1L -La Societat celehrara sessio ordinaria cada mes , except" ant
els mesos de juliol, agost i setembre . Les sessions seran puranient cienti-
fiques, quedant els assumptes d'ordre interior a carrec del Conseil Di-
rectiu.

Si en una sessio ordinaria no hi assistissin el President , ni el Vice-
president , seran suhstituits pel soci mes antic que assisteixi a la sessi6, i
en cas de dubte pel que elegeixin els assistents ; i en forma ^emblant, en
el cas que manquessin el Secretari i el Vice-secretari.
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Oberta la Sessi6, el Secretari Hegira l'acta anterior, donara compte
de les propostes de membres que s'hagin presentat, i de les comunica-
ci6ns cientifiques rebudes.

Art. 12.e-Els Membres de l'INSTITUC16 es reuniran cada any en el mes
de desembre en Assemblea general ordinaria; i en ella el Conseil Directiu
donara compte de In seva gesti6.

Art. 13.e-Es celebrara Assemblea extraordinaria en els casos pre-
vistos en aquests Estatuts i per assuniptes d'importancia que afectin a I'in-
teres general de la Societat, sempre que la convoqui el President, o be
ho sol•licitin per escrit la tercera part dels membres numeraris.

Les Assemblees extraordinaries hauran d'esser anunciades amb 6 dies
d'antelaciO al menys, i publicar-se en els periodics locals.

Art. /4.e-L'INSTITUCI6 celebrara una reuniO extraordinaria anyal, en
alguna de les comarques catalanes o veines, la qual sera recorreguda
mitjancant excursions per estudiar-ne In gea, la flora i la fauna. Aquestes
excursions seran dirigides per un Comite especial, nomenat en l'Assem-
blea general ordinaria de desembre.

Podran tambe organitzar-se excursions collectives, en tota epoca
de l'any, fixant-se previament les seves condicions en alguna sessi6 ordi-
naria mensual.

TITOL IV.-CONSELL DE REDACCIO-PUBLICACIONS

Art. 1,5.t-L'lNsrrruc16 CATALANA D'HIST()RIA NATURAL publica tin BUTLLE-

Ti mensual,exceptuant juliol,agost,i setembre,on hi ha inscrites les comuni-

cacions cientifiques i les novetats d'interes histOrico-naturals, demos de

In secci6 oficial de la INSrrruclo. A mes es publiquen MEm(,RIES en forma

seriada. La publicaci6 del BUTLLETi, i d'altres TRERALLS o MEMORIES, estara

a I'encarrec d'un CoNSELI. DE REDAcc16 format pel President, Secretari i els

dos Consellers.

Art. 16.E ---Tots els Membres podran expressar-se en les sessions i
escriure les coniunicacions cientifiques amb la llengua de la seva correspo-
nent nacionalitat; en el cas d'una traducci6 de treballs publicats a 1'estran-

ger, sera preferible la llengua catalana; i els actors dels escrits que vegin

In Ilum en les publicacions de In INSTITUcIO seran els responsables unics de
les idees i conceptes en ells emesos.

Tant dels treballs publicats en el BuTLLLTf, com dels que ho siguin en
en els volums de TREI;ALLS i MEMOeIES,cada actor en rebra cinquanta exem-
plars de tiratge a part, sempre que ho sol-liciti. Els originals queden de
propietat de la INS,rnua6, i es servaran degudament arxivats.
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TITOL V.-BIBLIOTECA---MUSEU--CONCURSOS

Art. 17e.-Els membres que habitualment o accidentalment es trobin

a Barcelona, tindran dret a con=ultar les obres de la BIU1.1oTi-:cA i exem-

plars del MUSeU, segons Reglament especial; aixi coin tambe en el refe•

rent als prestecs.

Art. 18e. - Si els mitjans de la INSTrrUCib ho permeten, o be amb sub-

vencions especials, es podran organitzar peri6dicament alguns CoNCUI sos

amb an o mes premis consistens amb tin Diploma honorific o be una

quantitat.

TITOL VI.-DISPOSICIONS GENERALS

Art. 19e.-El Conseil Directin per manament d'una Assemblea, espe-

cialment convocada, podra pactar, o consolidar els tractes fets, amb altres

Societats Culturals de reconeguda responsabilitat i estabilitat el relatiu:

a Estatge Social; a l'lnstaPlaci6 o Dipdsit de la Biblioteca; aixi corn del

Museu i esser naturals donats a l'INSTITUc16, i per la prestaci6 d'altres ser-

veis reciprocs.

Art. 2Oc.--Aquests Estatuts nomes podran esser modificats per acord

de les tres quartes parts dels Membres de la INSTITUC16, convocats expre-

sament per aquest objecte en una Assemblea extraordinaria.

Art. 21e.--Els Membres que constitu'its en Assemblea, acordin la dis-

solucio de la Societat determinaran I'Entitat cultural a la qual tan d'esser

remesos els cabals de la mateixa.

Article additional. Del Conseil de Redaccio, denies dels Membres

esmentats en I'Art. 15.e Tito] IV, formaran part tin naturalista de la Sec-

66 de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans, delegat especialment per

aquests, ente-Tent-se que la seva intervenci6 en el dit Conseil durara

mentre la Secci6 de Ciencies segueixi subvenint a les Publications de la
lnstituci6.

Article transitori. -L'Assemblea general ordinaria, per als efectes

dels articles 4.rt i he tindra floc en el mes de desembre d'enguany, en

que cessaran dels seus carrecs els senyors President, Vice-secretari i

Conservador, i seran nomenats de nou els dos Consellers, tin d'ells per

tin any; essent en el successiu renovada la Junta Directiva per meitat ca-

da any alternativament.

Barcelona .-Palau de la Generalitat, 25 novembre 1920.

President, Secretari,

Rvd. P. Joaquim .11.1 de Barnola S. J. Salvador Vilaseca.


