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SESSIO CIEXI-IFICA DEL 8 DE GENER DF 1933

l'residenciu del Dr. Pius FONT i QUER
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Hi assisteixen els membres senyors ALVAREZ, BIGAS, B0,11 -IN.,
('HnvAI,Iei:, FONT I QuER, HOMEUES, SAGARRA, SANROMA, Si.kO,
VILA CO MM i Vu.LALTA. EI Mid. P. PVJIt'LA excusa la seva assistencia.

Son admesos els socis noes seguents: Sr. josep BACH in,.FONT-
CUBE'RTA, estudiant, presentat pel Sr. FONT i Mn. BATALI.FR, Vitt al
carrer de Casp, 39, pral., 1.", i es dedica a Botanica.

Srta. Paulina VISAS I "IORRF:NTn, estudiant, presentada pels
s nyors "hrinitat VIves, i VALI,Mrr.IANA: vin al carrer de les Corts
Catalanes, 754, 2.0 2."

Sr. Josep AMENGUAL, estudiant, presentat pels senyors BIGAs, i
VALI,,11T,IANA: viu al carrer d'Anselm Clave, 5, i es dedica it Biologia
general.

Sr. Antoni VILI.ARRI"BIA I GARET, recol-lector del Museu de
Barcelona, presentat pel Sr. FONT i Aln. BATALLER, Vitt a Torrelle-
breta, Balenya, i es dedica a Entomologia. esp. Himennpters.

Sr. Antoni M.aRCOS I PASCUAL, presentat pel Sr. FONT i Mn. BA-
T.aI.I,F:R: viii al carrer d'Andreu Vidal, 42, 2.0' , Sant Adria del BesOs.

Sr. Pere AIARCF; r RAMON, presentat pel Sr. FONT i Mn. BATA-
I,Lt.:R; viii at carrer d'Arago, 539, Ler, 1.", i es dedica a Botanica.

Sr. R. AI,EMANY I VALI„ metge, presentat pets senyors SERO i
BoTt:v; viii at carrer de Casp, 8h, pral. l."

Sr. Jordi CIRERA I JENE, estudiant de Ciencies Naturals i Farnla-
ceutic, presentat pels senyors Soi,[=: SAuARis i ALVAREZ; viu at carrer
de la Diputacici, 343, I.er 2.", i es dedica a Botanica i Mineratogia.

Son proposals quatre socis noes.
Es (legit tin treball d'investigacio, trames pel 1'. I't'.IULA, sobre

Ia vida vegetal de tails inicrotomics.
F,l senyor I IoMi:ut :s anuncia la presentacio duns treballs d'inves-

tigacio sobre creuaments d'Ael;ilops X Trilicum r"ulgore i llurs
probables hibrids fertils. La investigacio dels hibrids fertils s'ha deduit
per t'estudi citologic i genetic reatitzat en btats anormals que convi-
vien amb els hibrids interespecifics, el comportatnent cromosiomic dels
quals en la meiosi coincideix amb les observacions realitzades per
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altres investigadors. Existeix, encara, a favor d'aquesta hipi tesi la
variaci6 desordenada, (mosaic), que presenten els cultius.

Fa observar la importancia adquirida per I'estudi citolugic, comple-

ment obligat de la genetica, sense I'auxili del qual es impossible mol-

ter vegades, com ha succeit amb els Mats, fer una rigorosa classificaciri

especitica atenent exclusivanrent als caracters i norfologics. Es refereix

a la constitociri cronrosomica dels trey tipus de blats de 14, 28 i 42

cronrosomes respectivament i a liar probable origer„ que ha estat

investigat realitzant el creuannent d'uns tipus aunb altres, aixi corn

amb diferents especies d'Ael;ilops; estudiant el comportament dels

cronrosomes en la sinapsi, s'ha arribat a la conclusio que els Aegilops

ban jugat on paper molt important en la sintesi de la serie poliploide.

1)espres de breus consideracions sobre les tecniques citologiques,
crida I'atencio sobre la necessitat de prosseguir investigacions d'aques-

ta classe molt importants per la millora dels cereals, especialnrent blat
i blat de inoro, tan interessants per a I'economia de Catalunya.

El senyor CLOSES presenta ones notes nrineralingiques sobre la

lnurtitu i 'eolites.

EI senyor lio-rr.;v fa notar que els boletaires de I)os Ilius distin-

geixen amb el nom de otnortesn tins rovellons (Lucturius sunpui-

jluus) dels quals, en una recent excursirr a la dita localitat, va recollir

uns quants exemplars, que es troben entre els altres i que es diferen-

cien per llur color nres pallid en el Barret, i no's pallid i rosat a les

famines, i per llur latex nres sanguini i nnenys vinos.

Fl senyor SAOARRA presenta ins dibuixos d'Apus cancriformis

de l'« Espolla» (Girona), trobat en ion dels brolladors d'aquesta den

subterrauia despres dell recents aiguats de les terres gironines. Aquest

crustaci sol presenter-se sempre despres de grans tertrporals dFaigua,

coca que fa creure que es de vida subterrania i que per causes ocasio-

nals es expel-fit a la superficie.

I no havent-hi cap ines assum pte de que tractar, el president

aixeca la sessiri a on quart de nou del vespre.


