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SESSIO CIENTIFICA DEL 3 DE' JUNY DE 1933

Presidi^ncia del Dr. Pius FONT I QUER

Te Iloc it la Sala Cervantes de l'Institut d'Estudis Catalans. Ili

assisteixen els membres Mn. BA FALLER, Srs. BioAS, BOTEY, BULBI..-

NA, CANOE-I., CLOSAS, I'AUREGAS, FONT (Josep FONT I QuER,

LLOPIS, MASCLANS (F.), MASCLANS (R.), ORIOL, P. Pu,nULA, RFAI.,

SERO, Sot.r., SANROMA, i VILALTA. El president obre la sessid a tin

quart de vuit del vespre.

Son admesos els sods noes segiients:
Srta. Francesca REAL FONTOVA, farmaceutica, presentada pel

Dr. FONT I QuFR i Mn. B.ATAI.LER, que viu it Barcelona, Pla4a de

Catalunya, 3, 1.01, 1.". I's dedica a micologia.

Sr. Francesc .MASCL.ANS Gutvhs, nrestre, presentat pets seniors
R. MASCLANS i Francesc ESPANot., clue viu a Barcelona, carrer de
Vilainari, 27, principal 2.". Es dedica it biologia.

Sr. Joan Bi'r.RENA, enginier agronom, presentat pels senyots

M. CHEVALIER i FONT I QIn-:R, que vin a Barcelona, Provenca, 220.

.3.er, I.", i es dedica it agricultnra i botimica.

EI. Dnu rscrn: OuERREALSCHt'LE, del carrer de Moiii. 4, presen-

tat pets Srs. FON r I QuER i Rafael CAN1)nL.

El Sr. B1'LBENA fa un breu resum de les caracteristiques mineres
de Colombia, pals poc conegut entre nosaltres.

El Sr. FONT (J. M."), Ilegeix una interessant comuaicacio referent
a I'estudi cristal•lografic que t^ let sobre una celestina de Santander.

La Srta. F. REat, inicia unrs tasques micologiques aril) la deter-
minacio de qualques Puccinia par<rsites dell leucriu,n del Museu de
Ciencies Naturals de Barcelona.

El P. Pu_IIULA aporta roves Jades sobre plasnrodesmes revelats
pel iodur putassic iodat i I'iacid sulfuric.

El loci Antoni MARCOS tranret una comunicaciO sobre una localitat
nova de la Genista acantkoclada U. C. que ha reconegut recent-
ment a Mallorca.

El Dr. FONT i QuER dona compte de la troballa, prop de Vilanova
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de la Sal , d'un genere de fongs nou per a Catalunya , trobat abans it
la Sierra de la Golondrina , prop de Jodar ( Jaen).

El Dr. ORloi. i ANGUF:RA expOSa les experiencies que porta rea-
litzades sobre la influencia de la Hum electrica en el recanvi quinlic
vegetal. Els treballs fets amb vegetals isolats dintre d'una campana i
amb comanicacio amb un manbmetre permeten apreciar la influencia
manifesta de la Hum artificial en el proces quimic de la fulla verda.
Aquesta influencia es refor^ ada per una lent biconvexa que concentra
les radiacions : aixb fa creure en una intervencio de quantitat , mes que
de qualitat i de longitud d'ona.

EI Sr. F. ESPANO I. tramet una Ilista de Cerambricidae catalans
recollits al Ilarg del Rrugent , entre la Riba i Farena (Tarragona), la
majoria dels quals presenten un caracter netament meridional.

EI membre corresponent Sr. FAt LOT envia dues interessants co-
municacions sobre I'enlla4 de Menorca amb les cadenes alpines i les
connexions de la cadena iberica.

El president prega , als socis que posseeixin algun treball refer. nt
a Menorca , que tinguin cura de lliurar - lo, a fi que pugui figurar ( n el
numero proxim.

Antincia que la pr6xima excursio es fara al Montagut ( Tarragona)
el dia 15.

No havent-hi mes assumptes it tractar, el president aixeca la ses-
sio a les vuit del vespre.

SESSIO CIENTIFICA I)EI. 7 D'OCTUBRE I)E 1933

En absencia del president , vice-president i secretari, presideix eI

vice-secretari , Sr. Ro'rn v, i actua de secretari el Sr. VILAI.TA.

La sessi6 to Iloc a la sala de Ciencies de I'Institut d ' Estudis Cata-

lans, amb I ' assistencia dels Srs. ANDORRA , BoTey, CANUEL, CHhvA-

LIER, ESPANOL, FONT (J. M.^'), MASCLANS, ORIOL, SANROMA, THO-

MAS. VALLMITJANA i VILALTA.

Es aprovada I'acta de la sessio anterior.
El Sr. ORIOL fa una interessant comunicacio sobre la bioquimica

de la pol-linitzacib.
La sortida del tub pohlinic depen d ' un seguit de factors fisico-qui-

mics que encara no hem acabat de precisar . Fins ara hi hem pogut
trobar una estreta dependencia de la pressi6 osrnotica i la concentraci6
d'hidrogenions del medi de cultiu . Cada pollen to el que en podriem


