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SESSIO CIENTIFICA DEL 5 D'ABRIL DE 1923

Presideneia del Sr. Domenec PALET i BARBA

President

63

Assistin - hi els membres senyors BATALLER , BOFILL i PICHOT , CODINA,

MAS DE XAXARS , MASSUTI , MONCHF., SALA (Cl.) VAZQUEZ , ZARIQUIEY I ALVAREZ

Secretari ), el Sr. President obra la sessi6 a les 19.

Es fa constar el sentiment de la INSI ITUC16 per la mort de dos dels sews

membres:

El Dr. En Caries CALLFJ.A i BORJA-TARRws , dignissim Catedratic de la

Facultad de Medicina i Ciencies i Secretari general de la Universitat de

Barcelona on explicava les assignatures de Histologia , Histoquimia

i Anatomia patolugica . Era membr_ des de 1921;

I En Lluis SoLER i PUJOL, Naturalista Preparador i Conservador del

Museu Municipal de Ciencies Naturals de Barcelona . Fou un del funda-

dors de I 'INSTIrUC16.

De caracter labori()s i afectu6s aquests dos malaguanyats companys

conlptaven amb innombrables i nierescudes sinlpaties ( a. C. s.).

EI Sr. S. V!LASECA tramet una publicaci6 seva.

C O M U N I C A c 16 VERBAL:

Urnes Cinerbries del primer perlode de I'Edat del Ferre a Terrassa

(prov.de Barcelona).-El membre P.J. So1.A, Sch. P., pcl mitjil del company

CODINA comunica : en el torrent nomenat de les Olles de ci'm Missert, el

28 de gener iltim hi vaig descobrir una Urna Cineraria del primer perfode

de I'Edat del Ferre, que amb els mews deixeblec d'H. Natural extragui a

I'endema molt demati, encara qne violada ja durant la nit per mans fretu-

roses d'or. L'Entregui al Sr. (' OMINES de l'Institut d'Fstudis Catalans per

la seva recomposici6.

El 18 de mar(; n'hi trobi una altra, desgastada pel davant per I'intenl-

perie, i el 19 hi recolli molts fragments d'una, esmicola to sota el pes d'u-

na pedra massa grossa.

TREBALL O RIGINAL: A. CODINA. Recall de DEpters de Catalunya. V.

F;im. Dolichopodidce. Nota Bibliografica.

I ne havent-hi altres assumptes de que tractar el Sr. President aixeca

la sessi6 a L.s 19'5( .


