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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 3 DE MAID I)E 1''23

Presidencia del Sr. Domenec PALET i BARBA

President

A Ifs 18'45 i amb assistencia dels membres senyors BATALLIR, BOE ILI. I

P Icnoi, B OTEv, CODINA (Se cretari), FAURA, FONT QuER, G ARCIAS, GUE RIN,

MALUQUER (S.), MAS DE XAXARS, MASSUTI, I SALA (Cl.) , el Sr. President obra

in se ssi6.

Es fa constar la satisfacciil que ha sentit la nostra entitat en saber

que ha sigut el'legit diputat a Corts pel districte de Terrassa el nostre

President. EI Sr. PALE.r, despres d'agrair I'acord, din que es immerescuda
aquesta distinci6 i s'ofereix en lo que pugui servir als dignes companys de

I'INSnruci6.

Es fa constar el condo) per la mort del company En Jordi GALLART i
FoLcii membre des de 1914, victima d'un accident d'automubil (a.C.s.).

S6n proposats dos noes membres.

El Dr. BOFILL i Plcuor manifesta que en el pressup6sit per 1923-24, en

la ultima sessi6 de la Secci6 de Ciencies de I'Institut d'Estudis Catalans,es

va acordar augmentar la subvenci6 en 500 pessetes anyals a la INSTITucl6

CATALANA D'IIN [' ARIA NATURAL, quc sumades a les 3.5(X) pessetes que es re-

bien cada any seran 4.(XX) pessetes. La not(cia es acullida amb singular

conmplactncia i an ofici de gracies sera endressat at Sr. President d'aque-

Ila Corporaci6.

Es llegeix un.A comunicaci6 de I'Institut d'Estudis Catalans convidant-
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nos a la seva Festa anyal i I'Adjudicaci6 de prenis de l'tiltim concurs. Es
delegat el Dr. BOFILI, i Picuor per assistir-hi en representack) rostra.

Els senyors Dr. J. M.' BoFa.i. i Dr. Cl. SALA hail revisat la comptabili-

tat corresponent a 1'exercici de 1922 i trobant-la en ordre i conforme amb

els comprobaments proposen per a la proxima Asseniblea general an

vot de gracies at Sr. Tresorer.

El Sr. PALE1' inanifesta que havent sigut designat per a organitzar junt
amb els Srs.Bo]EV i MALUQUER (S.) I'excursib col'lectiva d'enguany,presen-

ta el segiient projecte que queda aprobat per aclamacib:

Tercera Excursib cientifica col'lectiva anyal de la

INSI'ITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL a Terrassa

Dies 5, 6 i 7 de Juliol

Dijous -Dia 5 - Mali. - -Sortida de Barcelona en el tren electric de les

7 cii pint (Fcrrocarrits de Catalunya E. de Sarriit).-Arribada ales R. -

Visites at Museu de les Escoles Pies, a la tomba del Dr. CADEVALI. (ofrena

de flors), a !es Escoles Industrials, a les antigues Esglesies de St. Pere i a

la Casa de la Vila (Museu Municipal en preparacib).

Tarda.-Excursib a c. Poal,c. Micer i Snt. Miquel de Taudell (objecte

principal: delta miocenic del Llobregat i sos jaciments de manifers fossils;

necropolis de la pritnera edat del Ferro) -a pen, uns 4 kms.

Nit.-Sessio publica cientifica a la Sala Consistorial, en to que eI

nostre President En Domenec PALE•r i BARBA donar{u una confercucia anb

projeccions haix el tema: (<Notes critiques sobre la Geologia, especialntent

tectimica, de la cootrada».

Divendres Dia 6.-Excursi6 de tot el dia :Sortida en el tren del Nord

de les 7'38, que sort de Barcelona a les (i'20, fins a Viladecaballs; torrent

del llor, Coll Cardus, cupots, Gabarra (objecte principal: corriment pro-

duit per I'enfonsament del Valles en el que el pateocoic recohreix el triius-

sic i l'eocenic i amb interessants pincenents en el contacte anormal) dinar

a l'Obac-a peu uns 10 Kms.- A la tarda, els naturalistes segons les se•

ves aficions, podrien anar als recons de la porlella, o als alts de la ser ra

del you i Castellsapera. Retorn en carruatges o automo`il, poguent veure

els Caus del Guilart (font interinitent, que segurament estara seca) i el

pantan.
Nit.-Sessio Publica en el Centre Excursionista. Es parlaru en rela-

cih it to observat.

D issabte - Dia 7. -- Excursib de tot el dia at Sant Lloren4 del Munt.

Sortida ales 4 de la inatinada en carruatges o automobil fins a coll d'e.sle-

nalle^^, petits altos a c. Torrella (falles inverses i accidents tectonics de

cabalcament i corritnent); pujada at Moncau, cova Simanya, Obits, tnola i
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monestir i c. Pobla on es dinars en Spat de companyonia. (Pel cami o se-
parant-se un poc, podran veure's tambe les coves dels Obits, dels Ossos,
Santa Agnes, les corts, de les Snimes, del frare, del Manel i nova, i els
avencs del Davi. de c. Pohla, del Club i avencons). Return en carruatge o
autos des del pen de la nluntanya.-a pen ins 12 Kms.

Per a I'excursi6 d'aquest dia pot sortir-se de Barcelona en el tren
electric de les 2 de la matinada.

No'res.-Per to que respecta a la fauna i flora, els alts de I'Obac i del
Sant Lloren4 tenon les caracter(stiques de zones sub-alpines.

Es redactarS una fully amb notes mes detallades referent a to ti-
pic o important que pugui ohservar-se en les diferents branques de les
Ciiencies Naturals, que es facilitarS als inscrits per a la excursi6 o a qui
ho demani, evaquant-se les consultes que al mateix respecte es fassin a
cSrrec dels senvors PALET, ELIAs, P. SOLA, Sch. P., FF.RRER (Dn. Eugeni) i
Dr. SAI.LUN r, naturalistes residents a Terrassa, que hi presten el seu con-

curs. Per a dites consultes dirigir-se per escrit al Sr. President a Terras-
sa (Rasa, Lxl).

Per a la inscripci6 per a pendre-hi part, dirigir-se a la Secretaria
de la INSrrrucl6 fins al dia 30 de juny (carrer del Bisbe, 1. Palau de la Ge-
neralitat. Barcelona).

- El pressupOsit total es calcula en ones 50 pessetes.
Podran assistir-hi tambe els que no siguin mentbres de la INSTITUCI6

si aixi ho soliciten al Sr. President.

Trameten publicacions de quines son autors els Srs. P. NAVAS, SAN
MIGUEI. i KNOCIIE: Flora Balearica IV.

CO.MUN ICACIONS VERRALS:

Prese ncia del Blennius Frater Asso al Llobregat . - El membre se-
nyor VILA i Coeo comunica pel mitjS del Sr. Cot)!NA haver trobat en uns
hassalets del rift Llobregat que a consegtiencia de la sequedat d'aquest hi-
vern es trohaven entre Molins de Rei i Martorell, el Blenniid que encap-
sala aquesta nota encara que no abund6s i que havent-los posat en I'a-
giiari romanien sempre assolats necessitant aigna corrent per viure. EI
Sr. LozANo Rev que ha classificat el peix assabenta que si be era conegut
de molt temps coin habitant en les aigues dolces de diferents rius d'Espa-
nya, in quant a Catalunya la seva existC'ncia solament era coneguda a
I'Ehre.

L'esmentat company es posa a In disposici6 del qui tingui interes d'e-
xmninar-h s i Ii fassi la demanda d'algun exemplar peix en to de servats en
alcohol.

Invertebrats marins de Mallorca.- El membre Sr. GARCIAS i FoNr ma-
nifesta que en els dies passats vora el mar en els mesos de Juliol i Agost
del passat any 1922 va recullir els segUents exemplars:
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VERmes: Phascolosoma ligrinum, Dies.; Lepidonolus clava, Johnst.;

Eunice lorquala, Qtrfgs.; dins forats de les roques cobertes per l'aigua,

a Sa ColOnia d'Arta, en la badia d'Alc6dia.

Arenicola marina, Mingr., en les platjes de Capdepera dins I'arena

banyada per les ones; es una esca molt empleada per pescar i se li dona el

nom de tremulitja.

Spirography.s Spallanzani, Viv., a sa ColOnia.

EQUINODERMS: Echinus melo, Lam.; que no sabem s'hagi citat anterior-

ment. Fou recollit amb xerxes a 30 brasses de fons a Capdepera.

Echinaster seposita Gmel., a Capdepera.

CRUSTACIS: /nachos thoracicus, Roux.; ,llaia syuinado, Rond. de nom

vulgar Cranca; Maia verrucosa, Edw.; Acanlhonyx lunulalus, Risso.;

Lambrus mediterraneus, Roux.; Vantho luberculala, Bell.; Eriphia spiny-

/rons, Herbst.; Lttpa hastata, Latr.; Grapsus varius, Latr. conegut amb

el nom de Cabra, Cabreta; Calappagranulata, L., N. v. Cranc real; Ilia

nucleus, Herbst; Dronua vulgaris, Edw.; Pagurus slrialus, Bosc -amb

Cassis i Adamsia; Pagurus callidus, Risso amb Ca^;sis i lure.r•; Pagu-

ristes maculatus, Heller amb Turbo rugosus; els Pagurids sdn cone-

guts amb el nom de Ermitans. Tots de Capdepera.

Porcellana platycheles, Penn., de Sa Colflia. Galathea slrig'osa,

Linn.; Scyllarus latus, Latr., N. v. Cigala. ScyUarus arclus, Koern.; Pa-

linurus vulgaris, Latr., N. v. Llagosta; Talilrus locusla, Latr., i Ligia

ita/ica, Fabr. de Capdepera.

Un Chdac geganti . -El Sr. FONT QuER presenta fotografies d' un

exemplar de /uniperus Oxycedrus

geganti, de St. Climent d'Atner I!
(Prow. de Girona) en la conca del

Ter. Dit exemplar atenyia fins 19

metres d'al4ada i foci tallat per a

que figuri la soca en I'exposicic

del Moble en la Col'lecciC) Fores-

tal Catalana que prepara el depar-

tanlent de Botanica del Museu de

Ciencies Naturals de Barcelona.

TI(HRAI.Ls ORnUNALS: Ll. GARCIAS

FONT. ContrihuciO a la Flora Ba-

lear. Vii.-,J. CHAINS. et J. DUVER-

IaER. Sur its Otolithes fossiles de

la Catalogue.-- A. CODINA. Nota Bi-

hliogralfica.

I acabats els assumptes de que

tractar, el President aixeca la ses-

siu a les 20'15.
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