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El senv or Esi'ASOL , en nom del seu autor senvor AmALAR-AMAT,

presenta una nota titulada : uObservacions malacologiques , XXVII : No-

table troballa a la Serra del Card6 ( Chilostoma desmoulinsi); XXVIII,

\ les lodes sobre Lnnini (era (Bo f illiela) subarquatan.

El senvor Esi ol . presenta una nota sobre (( El genere Cryticus

( Col. Tenebrionidae ) a les illes Balears)).

El senvor Eugeni FtrENTES fa una comunicacio verbal sobre un cas

(le fasciacio del Bellis svlvestris.

I no havent- hi m6s assumptes a tractar, s'aixeca la sessio a tres

quarts de nou del vespre.

SESSIO CIENTiFiCA DEL DIA 6 DE JUNY DEL 1936

Preside'ncia del DR. JAUMI. PUJIULA

A la Casa de Convalescencia de 1'ex-Hospital de la Santa Creu, a

dos quarts de vuit del vespre, sota la presidencia del Dr. Pt In-I.A

ique presideix cant a membre m6s antic, en absencia del senvor Presi-

dent), es reunoixen els membres senvors : BOTEY, CANDcI., CIIEVALIER,

CLOst:s, CcI:sI'ELl., Eso Sol., FAIiREGAS, MACAU, MONCLUS, Sot.i:, ULLAS-

TRES i VicFes.

Es (W)IM lectura i ,'aprova l'acta de la sessio anterior.

El Secretari Ilegeix una Iletra del Membre honorari senvor L. CONtLL.

(de Vernet-le,,-Bains), el qual es reunira amb els excursionistes que aniran

:;l Canig6 atnb motiu de la reunio extraordinaria d'enguany. S'acorda

c.mtestar en termes afectuosos l'esmentada Iletra.

El Secretari presenta en nom del seu autor, Dr. Marian FAURA I

SANS, una extensa comunicacio titulada ((En defensa propia. Replica a

les observacions fetes pel C. de R. de in I. C. d'H. N. a in Nota sobre

a Fauna del Ciliiric dels Pireneus)). Despres d'un canvi d'impressions i

davant de la dificultat de llegir integrament tan complet treball a la

sessio d'avui, s'acorda posar el treball a disposicio dels membres que

vulguin llegir-lo i despres passar-lo al Consell de Redacci6.

El senvor Ci.osi:s avena quelcom sobre les caracteristiques minera-

lcogiques del Rossello preparades amb rnotiu de les excursions de la Re-

uni6 extraordinaria d'enguan-. Comunica una Iletra del senyor O. MEN-

(-,Et., de Perpinva, el qual tamb6 s'ha ofert per a conduir-nos al curs de

les nostres excursions.

[:I senvor EStASol, presenta on treball del Dr. Henry NORMAND,

,Aouveaux Coleopt'res de la Catalogue et de Baleares)), al qual es des-

criuen .tiipalia Fspauoli (Col. Staphylinidae), de Berga ; Astenus Iepidulus

idem), d'Eivissa, i Faronus Espaitoli (Col. Pselaphidae), tambe d'Eivissa.

El Dr. Pt-ln LA d6na lectura al seu treball aCartilago directamente

osificado o metaplr'Isicon, il-lustrat amb planxes colorides.

I no havent-hi mds assumptes a tractar, a un quart de nou del

vespre s'aixeca la sessi6.


