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SESSIO CIENTIFICA DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 1927

Presidencin del R. P. Jaume PUJI(TA, S J.

President

Assistint Ili els ulenlbres senyors BLANCO, COUwA,('I'.aIRECASAS,CuEVA-
n'.R, FARRIiRON., MAs, i ZARRZunty AI,VAREZ, el senyor President obra la ses-

siu ales IS bores 50 nlinuts.

Actua de Secretari el Sr. CoeINA.
Es admen el Inembre senyor En Modesto BAROALL6, Professor a I'Es-

coLla Normal de Guadalajara, Iarrer Museo, 31, presentat en la sessi6
anterior gels senyors COOINA, MARCEI RIBA, P. PL)IULA.

Es presentat un non membre.

Co.MUNICACION5 VI?RBALS:

El Jlesoeurcthus problernalicus var. Cunii Lap. ha sigut tornat
a trobar a Roses IProvincia de Girona). (Col.. CARABIDvE). -. El ^-r
MAs a: XAxARs dons compte d'una excursi6, que amb el Sr. l_.aI<u11u1.v
etectua el 15 d'octubre passat a Roses amb I'objectt precisameut de bus-
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car aquest interessan Carahrrs i poder comprovar la localitat tant dis-
cntida d'aquest rar insecte. (1)

En un ermot de molt aprop del poble, el Sr. ZARR1uIcv va tenir la sort

de trobar dos o'o' i una ^ d'aquesta forma que el Sr. MAS DE XAxaRS

presenta foralaut serie amb altres tres trobats ja fa anys a Cadaques pel

Dr. Rom i din que al Museu municipal hi ha tin exemplar procedent de is

col'lecci6 MULLER amb etiqueta que din (Roses, echange Cuni+, que po-

dria col-locar-se al centre d'aquesta serie de sis.

Diu el Sr. MAS DE XAXARS, que els tres de Cadaques son els mes

senlblants al tipus i que els tres de Roses tenen les facies d'alguns de

Centelles (var. Xaxarsi Born.) dels que's distingeixen per tenir els inter-

vals segntentats i reduits mes o meuys a rosaris o granulacions i tenir el

cap ntes.gros. L'any 1914 ja va trobar a Centelles un exemplar que to els

intervals aixis. (2)

Deis tres exemplars de Roses, uu, amb prou feines si se li veuen

vesligis de quaternaries, els altres dos si. Els de Cadaques les tenen ben

desenrotllades, ell un, casi iguals als altres intervals. El cap, en tots sis

es Ines gros que en els de Centelles, en canvi, la forma del protorax i eli-

tres es molt variable coal en Ia var. Xaxarsi i sensiblentent no igual.

El mateix dia i en un torrent aprop de Cadaques vareri trobar abun-

dantissini el Deltomertrs rufipennis Dej.

Nou habitat de Lamhrus ntditerran velligcr eus (Roux) L. (CRUST ACI

PAR IENOPIENC). -Comunica el senyor CODINA que tilt exemplar de Lamhrus

mediterranens (Roux) L.que MILNE EDwARDS (Histoire Naturelle des Crus-

taces, t. 1, p. 357) diu que hahita en les aigues de Toulon i de Nice entre

les roguescoral'liferes i que GIBERT (Treballs de In INST. CAI. d'Hlsi. NAt.

1919-1920, p. 23) cita de Tarragona, bellissints exemplars, ha ingressat

en el Museu de Biologia de Barcelona, procedent de Mogador, en la

costa occidental africana. Seg6ns el printer actor els Lambrus, en gene-

ral, habiten el Mediterrani i Ocea Indic; la nova cita to doncs el sell inte-

res genogeografic.

TREBALLS ORIGINALS;

F. X. FARRERONS: Algunas comprobaciones hechas a la fina estructu-

ra del nucleolo.-A. CODINA: Recall de Dipters de Catalunya, VI.Dolicho-

podidae. -Id.: Prof. Dr. M. BEzzl.-Prof. Dr. A. BERLESE. Nota necrol6gi-

ca.-R. P. J. PUJIULA, S. J.: Disquisici6n sobre el crotuosoma X o sexual.

-Id.: El R. P. J. BALASCIu, S. J. Nota necrol6gica.

I no havent res rites de que tractar el President aixeca la sessi6 a les

20 hores.

(1) L.vPouar. L'i- change 1903 p. 94; Phylo{;enie, XV, 9; Carabes nouveaux,p.83-84.

BARTHE. Carabidae,T. I. p. 56 i 489.
CODINA. Carabes de Catalunya, p. 60-Ml.

(2) MAS DE XAXARS. Boletin de la R. S. E, H. N., 1914, p. 477-478.


