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SESSIO CIENTIFICA DEL 4 DE GENER DE 1923

Presidencia dels Srs. Artur BOFILL i POCH i Domenec PALET i BARBA

Amb assistencia dels membres senyors AGUiLAR-AMAT, BATALLER,

BOFILL i PICHOT, BOFILL i POCH, BOTEY, CODINA, FARRIOLS, FAURA,

FERRER i VERT (Secretari), FOLCH (J.), FONT, MALUQUER (S.), MARCET (J.),
MAS DE XAXARS, MASSUTi, SAGARRA (I.), SALA (Cl.) VAZQUEZ, i ZARI-

QUIEY i ALVAREZ, el president sortint Sr. BOFILL i POCH declara oberta
la sessio a les 18'50 cedint acte seguit la presidencia al membre Sr. PALET
i BARBA qui amb elogiients paraules remercia a I'INSTITUCIO per sa
elecciO que estima inmerescuda prometent treballar des del seu hoc en
pro de la mateixa i oferint-se a tots els membres.

Es admes el membre En Manuel Angel SANCRISTOFOL i ARBOIX,

Condal, 24, 3.er, Barcelona, que es dedica a Geologia, presentat en la
sessio de 2. VI. 22 pels senyors VILASECA, BATALLER i FERRER i VERT
que per un oblit involuntari no havia sigut consignat encara el nome-
nament.

Son proposals quatre nous membres.
El Dr. BOFILL i PICHOT s'ocupa de la critica que ha merescut el treball

sobre La Carcinologia de Catalunya del Dr. GIBERT per part del Dr. Can-
dido BOLIVAR i quin comentari demana vagi integre en la secciO corres-
ponent. S'aprecia unanirnement que es apasionada.

Trameten diferentes publicacions els seus autors senyors Dr. SAN Mi.
GUEL, ELIAS, Dr. G. PAOLI i P. L. Navas, S. J.

COMUNICACIONS VERBALS:

Coleopters cavernicoles.--El Dr. ZARIOUIEY i ALVAREZ manifesta
que'Is Speophilus Kiesenwetteri Reitt. procedents de la Cova de les
Animes de S. Llorens del Munt (Terrassa) cassats el 1. XI. 22, continuen
vius despres de dos mesos , no havent constatat mes que quatre baixes.
Presenta tin bon nombre d'exemplars vius de Speonomus latebricola
Jeann. de la Cova Lo Gralle, terme de Castellet, cassats el 22. XII. 22 i
Speonomus troglodytes Jeann. de la Cova Negra de Tragb de Noguera,
XIL 22, amb dos de Ia provincia de Lleida.

Adicions al CatAleg dels Lepidopters Catalans.-El membre se-
nyor SAGARRA (I.) comunica haver ingressat a la Col-leccio lepidoptero-
logica del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, les especies seguents,
noves per Catalunya i provinents de la banda occidental: Acronycta pon-
tica Staudinger, Porphyrinia respersa H b. procedents abdos d'Anglesola,
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cassades del 1 al 15. IX. 22, i Euchloris plusiaria Bd. procedent de Bar-

b6ns i d'igual data. Tot de la provincia de Lleida.

TREBALL ORIGINAL: Jacinto ELIAS. I:poca de la inclinaci6 del planell

central d'Espanya envers l 'Atlantic.-Dr. Ricardo ZARIQUIEY ALVAREZ.

Nota BibliogrAfica.

No havent-hi altres assumptes el Sr. President aixeca la sessi6 a

Ies 20'25.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 4 DE GENER

DE 1923

Presidencia dels Srs. Dom6nec PALET i BARBA i Salvador MALUQUER

A les 20'30 el Sr. President declara oberta I'Assemblea a la que hi

assisteixen els membres senyors AGUILAR-AMAT, BATALLER, BOFILL

i POCH, BOFILL i PICHOT, BOTEY, CODINA, FAURA, FERRER I VERT (Se-

cretari), FOLCH (J.), FONT, MALUQUER (S.), MAS DE XAXARS, ZARIQUIEY

i ALVAREZ.

El Sr. CODINA assabenta als presents de les diferents gestions i nego-

ciacions seguides per a resoldre degudament les relaciones de la biblio-

teca de la INSTITUCIO amb la de Catalunya (Institut d'Estudis Catalans).

-Ocupa la presid6ncia En Salvador MALUQUER; antic President.

El Secretari ]legeix ]a seguent comunicaci6:

-El infrascrit, Secretari del Patronat de la Biblioteca de Catalunya,

faig constar: Que en la Junta celebrada per dit patronat el dia vint-i-sis

d'abril d'enguany i a instancia del Senyor Josep M." BOFILL I PICHOT en

representaci6 de la INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL fOU

acordat lo que segueix:
Primer: Acceptar la cessi6 feta per la INSTITUCIO CATALANA D'HIS-

TORIA NATURAL a la Biblioteca de Catalunya de tots aquells volums i

fascicles cientifics i revistes rebuts a titol de canvi per la primera i que

alhora tenen el caracter de continuacio d'obres cientifiques i revistes que

ja posseia la Biblioteca.

Segon. Totes les altres publicacions rebndes a titol de canvi per la

INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL continuaran com fins ara

sota la cura i possessi6 de la Biblioteca de Catalunya, fent, pero constar

slur filiaci6, i t ssent de propietat de la INSTITUCIO CATALANA si b6 per a


