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cassades del I al 15. IX. 22, i Euchloris plusiaria Bd. procedent de Bar-

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

TREBALL ORIGINAL: Jacinto ELIAS. l:poca de la inclinaciO del planell

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

Nota BibliogrAlica.

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

les 20'25.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 4 DE GENER

DE 1923

Presidpncia dels Srs. Domenec 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 presidencia En Salvador MALUQUER; antic President.

El Secretari llegeix la seguent comunicaciO:

-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

representaciO de la INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL fOU

acordat to que segueix:

Primer: Acceptar la cessiO 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 rebudes a titol de canvi per la

INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL continuaran com fins ara

sota la cura i possessiO de la Biblioteca de Catalunya, Pent, pert constar

slur filiaciO, i essent de propietat de la 1NSTITUCIO CATALANA si be per a
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major ordre en Ilur Os quedaran subjectes a les normes generals de la
Biblioteca de Catalunya tan respecte de Ilur lectura en el local d'aquesta

com de Ilur prestec exceptats els membres de la INSTITUCIO els quals es

regiran en aquest punt pel reglament de la seva biblioteca.

Barcelona vint-i - vuit d 'Abril de mil-nou -cents vint-i-dos (firmat)

J. de RUBIO.

Despres de perllongada deliberaci6 s'acorda acceptar els esmnetats

pactes de dipOsit de la Biblioteca de I'INSTITUCIO CATALANA amb 1'escla-

riment de que les obres i col•lecions a qu'es refereix el paragraf primer de

la comunicaci6 abans Ilegida son las que comunicara oportunament

el Sr. Bibliotecari.

De conformitat amb l'article 2 .on dels Estatuts es presenten les

segiients propostes de Membres Corresponents: una a favor del Dr. Filip-

po SILVESTRI, Professor de Zoologia Agraria, autor de importants treballs

sobre Miriopods i Tirmitids d'Europa, America i Africa, i de una serie de

unes 200 monografies sobre diferents punts de Entomologia Agraria estu-

diant d ' una manera especial els parasits animals. Actualment es Director

de la Reial Escola Superior de Agricultura de Portici (Napols) i fa poc

ha donat un curset de Entomologia Agraria a la Escola Superior d'Agri-

cultura de la Mancomunitat de Catalunya, firmada la proposta per els

Srs. BOFILL I PICHOT, CODINA I ZARIQUIEY I ALVAREZ; I un altre per al

Dr. Romuald GONZALEZ FRAGOSO del Museu National de Ciencies

Naturals de Madrid, qu'es dedica a Micologia, autor de nombrosos treballs

sobre bolets, principalment micromicets. Vintiquatre treballs dels seus

parlen de bolets de Catalunya , i entre els principals , des d ' aquest punt

de mira cal esmentar:

Introduction al estudio de la Flbrula de micromicetos de Cataluna

(Treballs del Mus. C. Nat., Barcelona 1917).

Enumeration y distribution geogr Pica de los Uredales conocidos

hasta boy en la Peninsula lberica e Islas Baleares (Trabajos del

Mus. C. N., Madrid 1918).

Datos Para in deuteromicetologia Catalana (Mem. Real Acad. Cien-

cias Barcelona, 1920).

Algunos Uredales del Herbario del Museo de Ciencias Naturales de

Barcelona (BUTLLETI de la INSTITUCIO CATALANA.)

Alguros bongos del Herbario del Museo de Ciencias Naturales de

Barcelona (BUTLL. INT. CAT. H. N., 1921.)

Algunos bongos del Herbario del Museo de Ciencias Naturales de

Barcelona (Treballs del Museu de C. N. de Barc., 1922), firmada per els

membres Srs. FONT, CODINA i BOTEY. AbdOs proposats son admesos per

aclamaci6.

Sens altre cosa de que tractar s'aixeca ]a sessiO a les 21'15.


