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1`KEBALLS ORIGINALS:

R. P. En L. NAVAS, S. J.: Excursi6 entomologica a la vall de Noguera

de Cardus (Lleida) (6 figs.).-R. P. J. PujIUI.A, S. J.: ObservaciOn de on

estadio ciauofilo en el conjuntivo de on entbriOn de conejo de 18 dias

(2 figs.). - A. CODINA: N'AMADOK ROMAN! t.

Despres de donar-se compte de les publicacions rebudes, especial-

ment dels tres printers fascicles de l'obra Geologie de la Alediterranee

Occidendale (ex Geologie des Pays calalans) resultat d'una amply col,la-

boraciO internacional d'iniciativa privada en homenatge at Centenari de

la Societe (ieologigne de France, on ve ptiblicat grattfitament I'anunci de

les nostres publicacions, 4o que hem vist amb molta satisfacci6, i no ha-

vent altres assuulptes de que tractar, el President alca la sessi6 a les 19

hores, 15) mintits.

ASSEMBLEA (GENERAL ORDINARIA DEL 4 DESEMBRE 1930

Presidencia del Dr. Ricard ZARIQVIEY (fill)

President

Amb assisti^ncia dels membres senyors ANUORK.A, BATALLER , BOTLS que

actua de Secretari, CLOSES, CODINA, CHEVAI.n It, CUATRECASAS, FERRER,

Fo Lctt, GUEKIN, MARCET 1 R I BA, P. PUJIULA, Ro SFLL, SANCRISTOFOI., SERO,

SOLE i SABAItis, el President obre la sessiO a les 19 bores, 30 miuuts.

S'aprova I'acta de la sessiO anterior sense modificacions.

Es Ilegeix uua carta del Secretari preseutant la dimissiO del seu carrec

per incompatibilitat amb les seves ocupacious a PalaniOs (Girona) i ofe

rint-se per tot to demes qite pugui esser titil a la INSIITnc!O.

Es dOua compte de la nlarxa de la INSTITuc!O dnrant 1'any 1430,

El Tresorer preseuta 1'estat de caixa de In INSlrruclO amb on total d'en-

trades de 3526'10 pessetes i un total de sortides de 213670 pessetes, res-

taut no remaneut en caixa de 1359'40 pessetes. EI senyor CODINA fa pre-

sent que euguauy la subveuciO de LOCO (mil) pessetes que de consuetud

rebiem de la DipntaciO Provincial, Secci6 de Foment, Negociat de Cul-

tura, no s'ha pogut cobrar eucara, degut a que segons indicacions de l'in-

terventor, la Dictadura no havia assenyalat per a uosaltres aquella quan-

titat en els Pressupostos vigents. No obstaut, degut a les gestious del

Tresorer, secundades pet President i Vis-president, s'lia pogut lograr In

consignaciO per a aquest any del senyor President i del Diputat ponent do
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Cultura senyor MAI.UQuru VuADOT, i JANSANA. L'assentblca acorda que es
conuuiiqui a tots agnests esmentats senyors la satisfaccio i agra'iment en
que veu aquesta ajuda econumica a la nosira tasca cientifica i cultural.

A proposta del President son anomenats els senyors MAacer RBA, i
Cruses per a 1a revisio de comptes.

Queda ratificat el uomenameut del senyor MALuquER, S., com a repre-
sentat delegat de la INSrrruCio en el Patronat Provincial de la muntanya
del Moulseny i quo se li comuuigni el gust que tindriem de saber quelcom
de la seva actuacio en I'esmentat Patronat.

Seguidament i previ anomenamenl dels membres senyors P. Pi JIULA,
S. J., i SOLF. I SARAO'S per tal de que ajudin a 1'escrutini, es procedeix a la
renovacio parcial del Cousell Direclin per al bienni 1931-32.

Han votat tots els membres presents i com a resultat de I'escrutini sOn
elegits els membres segiients:

President: Dr. P. FONT QuEU, 17 vots.
Secretari: Dr. Mosses J. R. BATALI.ER, 15 vets, interi per a 1931.
Vis-secretari: J. ANDORRA, 7 vats.

Conservador: T. Bo roy, 13 vots.

Conseller: F. FERRER, 11 vets.

Han obtingut vets per a difereuts carrecs els senyors ALV:1REZ, CLOsr:s,
FARRERONS, FOLCII MARCEr, que no modifiquen el resultat anterior.

S'acorda l'aprovacio dels nomenaments dell membres iugressats du-
rant ]'any.

S'acorda que consti en acta Is protesta de la INSTITUCtb per la destruc-
cio de la col'leccio petregrOtfice, grans blocs, del Parc de la Ciutadela a
proposta del senyor CLOSES.

S'acorda celebrar les sessions cientifiques el primer dissabte no festiu
de cada Ines a les 19 bores.

Finalment i a proposta del senyor BATALLEs, s'acorda tut vet de grOcies
al President Dr. R. ZARIQUILY (fill) i denies membres cessants del Consell
Directiu per Is seva actuacio.

I no havent Ines assnuiptes de quc tractar, el President alca l'assem-
blea a les 20 bores, 30 minuts.


