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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL G D' ABRIL 1922.

Presidencia del Sr. Artur BOFILL i POCH

President

Anih assistencia dels memhres se.iyor.;,

PICILUT, CANAI.S, CODINA, CRESiI, FAIRA, F;:ssi u i VERI, MAi.CQI:i s (S.l,

M%iwe:T (J.), MAs DE XAXARS, MASSrrt, SA ;A, VAZQLrz i 7_auigiisv i AI.vARr:z,

cl Sr. President declara oberta la sessih it les set de la vetlla.

El membre R. P. BARNOLA excusa Ia no asSistencia.

S6n admesos per un:rnimitat com a menbres de I'INSnn^cud el Sr. Jan-

me No,e .L, Enginyer A,^rJnr r:n, Brix de Sant Pere n.° I qui e ; dedica a 1'a-

tolo,ia Vegetal i el Sr. Santiago (ia.AS i TARRE, Metge, Proven4a .310, en-

tressol, qui es d,,dica rt Biolq;ia presentats enla sessiu anterior.

EI Sr. President duna comi)te de la invitaciu rehuda cte la Societat de

C. N. Chub Muntauyenc per assistir it la sessiu necrolugica que la r snren-

tada societat celehru el 4 del current rues en menruria de I'll'Iustre conso-

ei En Llnis Marini VIDAI. (a. C. s.) designant per aquell acte al membre Sr.

CODINA.
El Sr. Secretari Ilegeix l'infornre financier tram'-s, per els memhres

Srs O. C. Rosser i J. B. de Aorni.Ail-v.MAr designate per a la revissi(r de

comptes i estat de caixa en finar 1' my 1021. En I'esmentat i,rfornuc, des-

priss de testificar la complerta exactitud, verificada la com,)tahilitat anrh

els co:nprovant, a In vista, Ilurs firma its de tin vot de griicies per

al tresorer Sr. CODINA que amb tart d'acert administra els nostres cabals,

acordant-se aixfs per unanimitat.



'i2 I.A'Sllr( Ul CAIALANA O'HISIORIA NAII'RAI

El Sr. BOROAs fu donatin per it la biblioteca do varies pubiicacions de

que n'es autor.

Acte seguit es fan les segiients

C 0 61 1 1 N I C A C I O N S V I '. R B A L S:

El Museu Anatomic de la Facultat de Medicina . En la reorganitza-

66 de la serri^l d'Anatonria Conrparada d'agnest nnuseu s'acorda segons

conunrica el Sr. Vizrleez sol'licitar el concurs de les societats cientifigues

d'aquesta ciutat per a obtenir d'elles quant sigui necessari en material i

ajnda ti'cnica, (k-nranaut anlh aqucst motitl Cl de i'INSrIlrcui.

Ijestes f6ssils a Sarria . EI Dr. FAuIRA connrnica que. en it's excava-

cions ('una ohra gne se estu fent it Sarria cap al cant() de Pedralhes en

conO ncanlent de I' Avinguda Pearson propietat de En J.BAI.LF arriha a co-

neixeurent soil la trohalla dunes ossanlentes f6ssils que cs van extrnicnt

ara segons liurs indicacions. Per les posses fins ara extretes senihla quo

es tracta de I'osquelet dun V annith unrpotrat en el quaternari d'aquella

localitat.
fades mastologiques . -EI H. P. BARNOLA connrnica haver trobat en

of cnnri de les pedreres de nlargues d'on es benoficia el ciment a Vallcar-

ca do Sitjl's, el dia 2H del passat nark un exemplar de rata saiarda, L/io-

m•., querciutrc L. destrotiat per aiguna petita fern o all do ranlpinya.

El 4 d'aquell nres k;() gue ve observant d'ensir molts am's en la nurteixa

epoca, trohir tin bufli» al jardi de Sarria, trosscjat seguranrent per els

Bats, en estat conrpietanuont inservible, per it la seva conservaci6. L'apa-

rici(') periodica pot ahril i sctenrhre tc` aiguna significaci6 etiol6gica:? Es
I rac I it dc Crocidrrrrt rur^,ula llulc/tru Cohrera.

Opini6 sobre una malaltia dels ails. F.I I)r. Born.I. i Pi nor d6na

comptl (hulls trl halls fcis ant amb el Dr. Claudi S.ALA, en 1'estudi ('una

lualaitia dcls ails dcn,mlinadu pets pagesos de Batlyoles <Boixat dell aliss

i pets del PenadC^s «Alis arrebassats -, la que afecta extraordinarianlent

el cultic del Al/ium cu/irum que to molta inrportancia a Catainnya, doncs,

en la provincia de (Iirona compren, segons dades del Sr. CATASiS, engi-

nyer cap de lit provincia, unes 850 hectareas i en la de Barcelona tyres

553, no havent pogut consoguir els de les dos restants o sia de Lleida i

Tarragona, amb una producciS aproximada de 1.425,000 fores de cent ca-

heces clue a 4 pessetes 5.7(X),000, i tenint en conlpte que les pcrdnes oca-

sionades per in malaltia representen un 25 a 30 per cent, que venen a ser

un unit() i lung de pessetes, es conrpri^n el henefici quo produiria el desco-

briment dels uritjaus per a combatre-la amb eficacia.Anrb aital ulatiu s'han

fet investigacions en aquest sentit, procurant en primer ternic averiguar

quina es la etiologia del mal.
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En 19 3 D. V. PASTOR, enginyer agr;)neni, despres de dedicar alnun

temps al scU estudi, indica (pie per no tenir laboratori ni mitjans I'F,stat,no

es podien fer les investigacions necessaries, pet-6 suposava que Ia causa

era d'origen bacillar, assenyalant al rnateix temps en els bulbs de la lilia-

cea la presencia d'un acarid que no determine.

Ws endavant, en 1915 els Srs. Ai.slus i Vul'l., il'lustrats farmaceutic i

veterinari de Banyoles, donaren a Hum unit mentilria sumament interes-

sant sabre aquest tema, en la que suposaven quo els causants de la epi-

di,mia eren un acarid el Rltizo^IrhLu: cquinolus Rob. i nn nematode an-

guilulid el Trlcrnchm,; devaslalri.r Khiin,consigna It en aquest durrer el pa-

per principal.

L'any 1918 vaig llegir la esmcntada mono,(rafia emprenent algunes

iLvestigacions, per a procnrar aclarir la giiesti6, e:a diferents comarques,

gain primer resultat feu el trobar en ails precedents de la banda de

Manresa, Vilafranca i Vilat^lrta, els mateixos parasits coneguts, de ori-

gen animal, Ia Peronospora Schleideni Ung. que posteriorrnent he sapigut

havi_r trop it I'e:ninent botirtic (iJNZaLEZ FRA(io<o en 1917, el .llacrospo-

rium parasilicum Thiirn i I'.Sc,croliunr cepivoruin Berk., peril suposant

que agoests dos tiltims eren mes aviat saprufits, vaig atrihuir la major im-

portancia a la Peronosnora i aixis ho vain, indicar en el Congres de in Fe-

deraciG Catalano-3alear que tingue floc en ma::,, de 1921,oferint al rnateix

temps anar continuant les observacious conleti ,a(les ja en el propi any, i

que no es podien cornunicar fins a ohtenir els resultats de In collita

pendent; pees dies clespres ani a Vilafranca, trohant In major part dell

camps, en diferents indrets i molt distants uns dell altres, atacats dcl

robell que es ocasionat per la Puccinia allii Rnd. que ataca les fulles i els

caps floral', pert no els bulbs, de manera tine exceptuant aquelles plantes

que tenicn altra malaltia subterrania,presentaven molts d'ells,fins dels mes

atacats,les cabeces honiques i desenrotllades.

De tot to vist fins are so nrbla despendre's que les malalties criptoga-

miques que radiquen en les fuller no On les que ocasionen el <,Boixat> :

faltava observar la evoluciu del proces en els bulbs i aquest any o si^gni

en la collita 1921-22 en quin el Sr. VIDAI, ha empre's una serie d'experi-

ntents en moltes parcePles de terra destinades al cultic del ,glliunr ;alirr'nr

tenint al rnateix temps la amabilitat d'enviar-nos amb certa fre .lii_e:tcia

exemplars lesionats en els primers periodes evolutius de la planta, lrctn
gnat adquirint el convencinient de que la malaltia radica essencialment

en el bulb, i (pie probablement ve produida per el Sclerolium eepivorunr

Berk. que Segons Vou1.1NO no seria mes que una forma del Sphacclia ,Illci.

Corn que el meu objecte no es altre tine adelantar aquest:i Opinib, no
detallo rues Ia nota per a fer-ho quail l'estudi sigui complert.

TREBALLS ORIGINALS: A, BoFR.L i PocH; Dades malacologiques tarrago-
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nines .-A. CResPI: Alguns foraminifers de les Balears .-J. Sol.A, Sch. P.:

Troballa de restes de Hipparion.

No havent-hi altres assumptes de que tractar s'aixeca la sessi6 a les

20'30.

SESSIO CIENTIFICA DEL 4 DE MAIG DE 1922

Presidencia del Sr. Artur BOFILL i POCrr

President

Amb assistencia dels membres Srs. BoFu . r. i PR.no-r , CRFsPI, COOINA,

FERRER i VERT , MAS rn XAXARS , MARCET (J.), MASSUTI, MALUQUER (S.), SA-

(iARRA ( I.) 1 ZARIQUIEI' I ALVAREZ , el Sr. President declara oberta la sessiO a

les 7 de la vetlla.

Es tramet una efusiva salutaci6 del membre senyor (iARCIAS lanren-

tant que el sell regrds urgent a Arta (Mallorca ) no li pernreti assistir a in

s_ssiu. Fa donatiu de la quantitat de 30 pessetes per a el Br!TLLFTi. Re-

merciamerlts.

El volum V de Treballs de la INSTITUCrb corresponent a 1919-20 circa-

Ia entre cis presents ; consta de 453 pagines amb nombrosos gravats i es

repartira oportunarneut.

De 1'lustitut d ' Estu d is Catalans s ' ha rebut una comunicaci6 de convit

a la G.a Festa Anyal de repartiment de premis delegant -se per assistir a

I'esmentat acte al nrembre Sr. josep M . ' BoFU.I. i PICHOT.

El Secretari llegeix una lietra rebuda de la novella Sociedade !•:nlo-

mologica clo Brasil participant la seva fundaciu en febrer d'enguany.

L'INSIITrICII) C.A' ALANA n ' lill, I)RIA NAAURAL, va acordar celebrar Ia se-

gona excursiu cientifica col ' lectiva reglamentaria a la comarca olotina (Ci-

roua ). Per les gestions fetes per els membres designats de organitzar-la se-

nyors Bonds i BATALI . ER podem comunicar que 1'excursi6 tindra Iloc en els

pr6xims dies 13, 14 i 15 de juliol amb itinerari inicial a Canrprod6n, Santa

Magdalena (Puigsacalnr) iliac de Banyoles.

Es d'esperar de l'interds dels menibres per I'explendor i bon exit de

1'excursi6 que no faltaran a la mateixa. Es prega assabentar abans del I de

juliol I'assistencia a l'excursiu al Sr. Secretari per a poder redactar el

programa definitiu que ds comunicara oportunament.


