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de la Sal, d'un genere de fongs nou per a Catalunya, trobat abans a
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 quimic
vegetal. Els treballs fets amb vegetals isolats dintre d'una canlpana i
anrb commnicacio amb un manometre permeten apreciar la influencia
nianifesta de la Hum artificial en el proces quimic de la fulla verda.
Aquesta influencia es refor4ada per una lent biconvexa que concentra
les radiacions: aixb fa creure en una intervencio de quantitat, rues qLIC
de qualitat i de longitud d'ona.

El Sr. F. ESPANOL tramet una Ilista de Cerumbz/chlae catalans
recollits al Ilarg del Iirugent, entre la Riba i Farena (Tarragona), la
majoria dell quals presenten tin caracter netament meridional.

EI inembre corresponent Sr. FALLOT envia dues interessants co-
nnulicacions sobre I'enlla4 de Menorca anib les cadenes alpines i les
connexions de la cadena iberica.

El president prega, als socis que posseeixin algun treball refel(nt

a Menorca, que tinguin cura de Iliurar-lo, a fi que pugui figurar I it Cl
nlimero proxiin.

Antincia que la proxima excursio es fara al Montagut (Tarragona)
el dia 18.

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

SESSIO CIENT[FICA DEL 7 D'OCTUBRE I)E 1933

En absencia del president, vice-president i secretari, presideix el
vice-secretari, Sr. I3o ri:v, i actua de secretari el Sr. VII.ALTA.

La sessio to Iloc a la sala de Ciencies de I'Institut d'Estudis Cata-
lans, amb I 'assistencia dels Srs. ANDORRA, Horny, CANDEL, CHEVA-
LIF;f2, ESI'ANOL, FONT (J. M. a), 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•Iinitzacio.
La sortida del tub pol•llnic depen d'un seguit de factors fisico-qui-

nlics que encara no hem acabat de precisar. Fins ara hi hem pogut
trobar Ilea estreta dependencia de la pressio osmotica i la concentracio
d'hidrogenions del medi de cultiu. Cada pollen to el que en podriem
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dir azona crioscopica de pol•linitzacion, per damunt i per davall de la

qual no es possible la sortida del tub pol-lfnic.
Uintre d'aquesta zona juga tin fort paper la cuncentraciu d'hidro-

genions. Sempre hem trobat pH baixos per davall de pH G i ainb

till opti ii a I'entorn de 5. Finalment hem trobat la presencia d'un fer-

ment glucolitic que ens podria explicar el proces natural per hidr6lisi

de la glticosa i alliberament d'acid Tactic.

El Sr. ESPANOI, tramet tin treball del Sr. J. H. d'AGuu.Art-An1AT

titulat Contribucio al conei.rement de la malocofatine nrenoryrrina

i una nuta sobre el resultat de les exploracions entomologiques realit-

zades pel Sr. ESP.-vNOI. en col•laboraciu amb el Sr. Antoni Vu.ARl t ulA

a Menorca amb motiu de la Cinquena Reunili Extraordinaria que hi

celehru la nostra INS n i'uci0 I'abril darrer.

EI Sr. CANI)uI_ ens parla dels estudis fets sobre tins cristalls

d'azurita de Rinifabini (Menorca).
El mat-,x senyor proposa que, aprofitant I'estada entre nosaltres

del Prof. Dr. MAIRI.:, especialista en fongs, s'organitzi una excursio
micolbgica, com a corresponent al mes actual. S'acorda que la comis-

sio d'excursions es cuidi de l'assumpte.

1, no havent-hi mes assumptes a tractar, el president aixeca la

sessio a tin quart de nou del vespre.


