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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 10 DE JUNY 1926

Presideneia del R . P. Jaunle PIIJIULA, S. J.

President

S'ohre la sessi6 ales 18 hores, 45 minuts amb assistencia dels mem-

hres senyors BOTEY, CODINA, CHeVALIFR, FFRRERONS, FERRER, SFI.A, VAZQUEZ,

ZARIQUIEY I ALVAREZ.

El Sr. President dona compte dell treballs de D. Faust LAGASCA RULL

i el metode per a combatre la mosca Ceratitis capitata hispanica mitjan-

sant tines condicions de transport a baixes temperatures que durant el

viatge permeten matar els germens de la mosca conservant intactes totes

les bones qualitats del fruit, co que permeteria, com s'espera, continuar

I'exportacici del ram de Almeria base de la riquesa de aquella regiti.

COMUNICACIONS VERBAl3:

Nova localitat d'un crustaci rar a Catalunya . -Comunica el ser)or Co-

DINA qu'el petit crustaci doripienc 6lhnsa moscarone Roux qu'el Dr. Gi-

mERI en la seva obra aCrustacis de Cataluuyab cita cor." especie nova a

Catalunya, ha sigut trames at Museu de Biologia de Barcelona pel se-

nyor A. ROMANI procedent de Vilanova i Geltrt. Es la segona cl.iricia.



Il INS II [LION CAT AI.ANA UE III I ORIA NATURAI

Un Cetaci al Prat del Llobregat . Comunica el senyor AGUILAR•AMAT
que el dia 15 del passat maig va esser pescat enfront del Prat del Llobre-
gat un cetaci molt poc comri en aigites catalanes, que fou posteriorment
remolcat fins at nostre port. Dit cetaci era un exemplar de Orcinns orca (L.)
de cinc metres trenta centi netres de Ilarg, i actualment s'exhibeix en el
"rompeolas" amb el nom terrorific de "monstre marl"; l'orca es ja citat
del Mediterrani; pero no de localitats catalanes. Fou examinat, midat i
aplantillat, dins del port, pel mateix soci.

TRFIIALLS ORIGINALS:

J. Bta. de AGUILAR-AMAI: Observaciones malacologicas, Ill. Presencia

de Jacosta hrcidohroi Azp. en Cataluna.-A. CoutNA: Captures interes-

sants de Coleipters.-I. de SAGARRA: Anotacions a la Lepidopterologia

iherica, IV. J. ,ARCI:r I RIBA; Nota necrologica: En Wilfrid KII.IAN i la

geologia catalaua.

I no havent roes assumptes de que tractar el senyor President alca la

sessiii ales 19 hores 45 minuts.

SESSIO CIENTIFICA DEL 7 DE OCTUBRE 1926

Presidencia del R. P. Janine PI-JIULA, S. J.

President

Assistint-hi els membres senyors R P. BAI.ASCn, Mussen B AIAI

C ODINA, CUAI RECASAS, G.ARGANrA, MARCer,J ,i V.4zQl' @z, el senyor President

obra la sessici a les IH hores, 45 minuts.

Actua de Secretari el senyor CODINA.

Es presenten aos Woos membres.

El P. Pu.Inn.A dona compte de Ia reunio dell presidents de les socie-

tats cientifiques de Barcelona, que tingue Iloc convocada per la Directi-

va de la projectada Exposiciou de Barcelona en quina s'acorda que cada
una d' aquelles entitats facilites una nota dels membres Ilurs que even-

tnalment puguin esser elegits membres dels organisnies consultius nome-

nats Comites de Grup per a tot to referent a Ciencies Naturals , En conse-


