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Hi assisteixen els membres senvors ALVAREZ, Mn. BATALLIE:R,

IkI(U\S, BoTL:v, CANDEL, CLOSES, ESPANOL, FAUST, FONT ! QuiR,

J.), GUERIN (M. ), LLOPIS (N.), PAN, P. PUJIULA, SERC), SOLE IF O NT

SAHARIS, VALLMITJANA, VILLARRlHIA, VILLALTA, Vlvle:s (T.) i els

senyors J. THOMAS, i MASCLANS.

Sin admesos els socis nous segiients:
ESCOL.A NORMAL DE LA GP.NF.RALITAT Dh CATALUNVA, presen-

tada pels senyors P. FONT I QUER, Rafael CANDF.L i 1'. BOTEY.

Sr. Francesc X. RIE.RA, Tecnic agricola, que viu al Passeig de

Blay. 34, Olot, presentat pets senvors P. FONT I QUER, T. BoTI-:v i

Mn. BATALI.I{R: es dedica a Agriculture.
Sr. Dr. Vicen4 SORIANO i (IARCI?S, catedratic de l'Institut de

Toledo, presentat pets senyors P. FONT I QUER, R. CANDI:1. i Mossen

BA'rALLER: es dedica a Cristal-lografia.
Sr. Josep PARKS I Boix, estudiant de Ciencies, que viu all carrer

E. Borr"is, S, Badalona, presentat pels senyors P. FONT I QUER, T. Bo-

TEV i Mn. BATALER: es dedica a Botanica.
Sr. Rafael SALORD 1 BARc1-:LCD, estudiant de Ciencies, que viu al

carrer de Prieto i Caules. (i3, Maho (Balaers), presentat pel senyor

R. (.ANnI:I, i ,\1n. BATALLER: es dedica a Biologia.

Son presentats quatre socis nles.
El Sr. Jacint ELIAS, de Terrassa, tramet una serie de treballs

sobre la geologia i tectbnica del Valles.
El P. L. NAVAS ha trames, des d'Italia, una rota per al Itntlleti

titulada Insectes Neuropters i (Jins Ole Barburia, serie
El jardiner del Museu de Ciencies Naturals, Sr. SANTAMARIA, ha

presentat una conumicacio sobre I'Asplrodelus microcarpus de les Ba-

Iears i les sever utilitats. A aquest proposit, el senyor Ismael DEL PAN

manifesta que les varetes, segues, de les distintes especies d'Asplro-

delus s'utilitzen com a candeles durant les vetlles hivernenqucs a

les liars dels pobles de Castella la Nova i Extremadura. Aquest

costum sembla estendre's de Portugal fins al Centre d'Espanya,

pel cami extremeny, fins a Toledo i Ciudad Real.
El P. PUJIULA explica certs conceptes sobre els caracters sexuals

primaris i secundaris necessaris per a entendre millor el que volen dir
certs actors quan parlen de la interserucrlitat com a fenomen normal
i ordinari. Dona dues explicacions dels fenOmens que motiven aquesta
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interpretacioi: Puna fundada en la biogenesi d'O. IIi-:avvrra, i I'altra,
recentissima i molt original, que consisteix a admetre unit forma fona-
mental neutra it la qual sobrevindria el sexe coin on accident. La
intersexualitat, en aquest cas, no seria tal, sing una aproximacio a la
forma fonamental.

EIs senyors Fr-oom.u (ML) i DEL PAN (I.) s'ofereixen it lit Societat

en tot el quc puguin i sser ritils, coin tambe el membre senyor FAUST.
creador dcl «Mar i Murtra», de Blanes.

El membre senyor F. F.st>,a;Not. Iliura una nota sobre NrNdutidae
de C.rtaliinya, grup poc estudiat.

Ni senyor J. CLosr.:s dcina compte de 1'exploraci6l d'una zona meta-
mortica del Camp de Tarragona.

El senyor SOLE. I SAO.vi;is presenta una rota sobre la geologic dels

voltants de Figueres relacionant-la amb la tectonica de I'Enrporda. A

Figueres existeix un aflorament d'uns 20 km. de Ilargada constitriit

per Has, trias i cretaci, dell goals terrenvs els dos darrers es cites

per primes vegada. La importancia d'aquest descobrinient es rues

aviat d'ordre tectonic, car, it causa de cavalcar la bandy mesozoica de

Figueres dannmt I'eocenic, representa una nova escata de corriment

que ve it prolongar cap it Ilevant les capes que recobreixen la zona

autoctona pirenenca estudiades particularment gels geolegs francesos.
La successiri estratigrafica (s igual que lit del massis de Torroella de
i\lontgri, investigat ante.riornient en col-laboraciri amb el professor
S.-» MouUht, DE LA CAnMARA, i, coin que aqui el mesozoic cavalca

tanrbe dannmt el terciari, es planteja la giiestici de si ambdues escates

son independents o be s'mreixen per davall del subsol empordanes

per it constituir in capa de corriment que els esrnentats geolegs han

denonrinat de I'Emporda.
Hl membre senvor R. C.vNu>r:r. exposit Cl plc (Vexcursions it realit-

zar els mesos de febrer, mar4, abril, maig, o sic: el 141 de febrer a

Montserrat (suspesa el mes anterior per la inseguretat del temps); el
21i de mar4 a I'Espluga; per I'abril 1'extraordinaria it Menorca, durant

les vacances de Pasqua, i el 7 de maig al Jardi botanic <,Mar i Murtra»

de Blanes, propietat del soci senyor Faust, on podran esser adnrirats

variadissims exemplars de plantes crasser.
Mn. BArALr_h:rz connmica haver estat trobada una nova platja

quaternirria aixecada als voltants de I'Ermita de Bara, la qual platja
presenta coin a novetat remarcable I'Str•ornhus bubonius.

El Dr. FONT i (Ural presenta una nota sobre la vegetaciri de

Montroig per detallar el caracter meridional d'aquella vegetaci<i medi-
terrania en contacte amb in dell illots boreals de les parts obagues.

I no havent-hi mes assumptes de que tractar, es aixecada lit ses-
siu a Lit] quart de nou del vespre.


