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nines .-A. CResrr. Alguns foraminifers de les Balears.-J. SOLA, Sch. P.:

Troballa de restes de Hipparion.

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

20`30.

SESSIU CIENTIFICA DEL 4 DE MAID DE 1922

Presidencia del Sr. Artur BOFILL i POCH

President

Amb assistencia dels membres Srs. BoFFu.l. i P1 HOr, CRF.SI'I, CMANA,

F ERRER 1 VERT, MAS De XAXARS, MARCET (J.), MASSU'rl, MALI'QUER (S.), SA-

c1AR{tA (I.) i ZANIOUIEv i ALVAREZ, el Sr. President declara oberta la sessi6 a

les 7 de la vetlla.

Es trarnet una efusiva salutaci6 del membre senyor (lARCiAS lamen-

tant que el sen regres urgent a Arta (Mallorca) no li permeti assistir a In

sessi6 . Fa donatiu de la quantitat de 30 pessetes per a el BUTT I.F rt. Re-

merciarnents.
El volum V de Treballs de la INSIITIIC16 corresponent a 1919-20 circu-

Ia entre els presents; consta de 453 pagines amb nombrosos gravats i es
repartira oportunarnent.

De l'Institut d'Estndis Catalans s'ha rebut una connrnicaci6 de convit

a la 6.a Festa Anyal de repartiment de premis delegant-se per assistir a

I'esnientat acte al mernbre Sr. josep M.' BOFILL i PICHOT.

El Secretari lIegeix una lletra rebuda de la novella Sociedade Enlo-
mologica do Brasil participant la seva fundaci6 en febrer d'enguany.

L'INSTrrucIO CA 'AI.ANA D'IIIS r(1RIA NATURAL, va acordar celebrar la se-

gona excursi6 cientifica col'lectiva reglamentaria a la comarca olotina (Gi-

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

nyors BoL6s i BAFA1.1.ER podem comunicar que 1'excursi6 tindra Iloc en els

pr6xims dies 13, 14 i 15 de juliol amb itinerari inicial a Camprod6n, Santa

Magdalena (Puigsacalin) iliac de Banyoles.

Es d'esperar de I'interes dels membres per I'explendor i bon exit de
1'excursi6 que no faltaran a In mateixa. Es prega assabentar abans del I de
juliol ('assistencia a 1'excursi6 al Sr. Secretari per it poder redactar el
programa definitiu que 6s comunicara oportunarnent.



INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL

Sbn presentades les propostes de quatre nous membres.
Seguidament es fan les segiients

COMUN ICACIONS VERBALS:

85

Flora I fauna de la Font Pudosa I Ilac de Banyoles (Ciirona).- El mem-
bre Dr. SALA comunica quc amb motiu d'una visita feta a aquella comarca
acompanyat del Dr. Born.l. i PICHOT i dels senyors VIDAI, i ALsms ve-
terinari i apotecari de Banyoles respectivament,tingue ocasiO de recollir
material per a I'estudi de la flora i la fauna de la Font Pudosa i del Ilac.

Resultan dites aigues molt riques en aigues inferiors i sobretot en
Thiobacteries incolores de les que s'en troben especies de dos genres,
Thiothrix i 13eggiala, quina determinaciO especffica promet comunicar
mes endavant.

L'aspecte blanquinos de la mateixa Font Pudosa i del rec que recall
ses aigues, aixis com del Hot del fons es degut it l'abunduncia de Thiobac-
teries, en canvi la pelussa blanquinosa de que estan coberts els objectes
sumergits (arrels, pedres) en Ies aigues del llac dcuen Ilur blancuria als
pedicels gelatinosos de Ies infinites colonies de diatomees arrepades als
esmentats objectes.

De I'estudi de la fauna rica sobretot en protozoaris (particularnlent
flagel'lats i ciliats)resulta una troballa de molt d'interes per a I'estudi sobre
el «boixat» dels ails que les aigues del Ilac contenen una Anguilulida as-
senyalada constantment en els ails atacats de 1'esmentada malaltia, el Tv-
lenclurs devaslatrix Kiihn en tan gran Hombre que en contenen una o du-
gues per terme mig en cada gota d'aigua resultant per tart, haver-n'hi al-
guns milers per litre.

El Dr. SALA promet donar compte a la INSTITUcO dels resultats de ses
ulteriors recerques sobre aquest interessant estudi.

TREBALLS ORIGINALS: L. PARDO: Sobre una cabeza anormal de angui-

Ia.- A. CRESPI: ContribuciO a 1'estudi dels Foraminifers de les Balears.l.

Lii Serie Peneroplica balear. -A. CODINA: Nota bibli )grafica.

Sens res mes de que tractar el Sr. PresideL t aixeca in sessi ) it Ies 20.


