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ment aprovats per I'Assemblea, i en disposicio de que ho siguin pet Sr.
Gobernador de la provincia.

El Sr. President aixeca la sessio a dos quarts de nou del vespre.

SESSIO CIENTIFICA DEL 2 DE DESEMBRE DE 1920

Presidencia del Rnd. P. J..11.° de Barnola, S. J.,

President.

Assisteixen els nieinbres Srs. P. Barnola, Bataller, Broquetas, Codi-
na, Faura, Marcet i Vilaseca, secretari.

El Sr. Codina dona comte de les novel rebudes del consoci Dr. Za-
riquiey i Ilurs salutations als membres de la INsTITUCIO, desde Franca i
SuYssa, durant son viatje d'estudi en aquests paissos.

Els Srs. Faura, Bataller i Vilaseca presenten per a membres nume-
raris a D. Joan Vazquez Sans, Maurici Serrallima, 20, qui es dedica a Or-
nitologia, Lepidopter,, i Anatomia comparada;

D. Bartomeu Darder i Pericas, Catedratic a l'Institut General i Tec-
nic dt Tarragona, Geologia;

D. Antoni Ferran Debrie, Professor a I'Escola d'Enginyers Indus-
trials, Claris, 13, Quimica Mineral;

Eduard Martorell i Carreras, Castelar, 34, Reus, Biologia.
A continuacio, son fetes les segiients

CO,MUN IC'.A CIO NS V HRRAI,s :

Una espbcie nova per a la Fauna ictioldgica Catalana . -El Sr. Presi-
dent partidipa que a la darrera sessio de la "Sociedad Iberica de Ciencias
Naturales" (Section de Barcelona) el Sr. Joaquin de Borja, Director de
In Comisio Oceanografica, participa I'adgnisicio d'un exemplar de Asiro-
dermus elegans Risso, a la Selva,especie prbpia del mediterrani, que no
trobem citada en cap de les Ilistes de peixos de Catalunyn, ni en In
copiosa "Fauna Ictiolbgica de Catalunya" de nostre membre Dr. Agus-
ti M,' Gibert (BUTLL. de la 1. C. de H. N., juny de 1911-febrer de
1913). Es un escombrid corifenid de cos conprimit,aleta dorsal Ilarga, que
comenFa sobre del cap, amb radis flexibles senzills, en nombre de 22-23, i
17-I8 a ('anal, amb un solc on incloure-Ies; coloracio de sobre i dels flancs
rosy groc feble, blanc argentat per de sota amb taques Iiegrenques, a que
fa alusio el nom generic. L'exemplar capturat a Ia Selva de Mar, es jove,
co que va fer dificil Ia seva determinacio de moment.

La Pellia Fabroniana Radd. El P.Barnola comunica haber recol-
lectat dita Hepatica a la boca d'una mina prop de la bifurcacio de la ca-
rretera de Granollers-Caldes de Montbuy a Sta. Eularia de Ronsanes;
en el reguero provinent de la gran doll que d'aquella devallava, es troba-
va la forma o varietat: jureigera Hook,
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El Boletus Satanas Lenz.--Aquest Basiodiomicet, de la familia

dels Poliporacis ha sigut trobat en la devallada de la "font d'En Sert" (al-

tres diuen "de la serp"), ves. ant NE. del Tibidabo al roes de novembre

pel P.Barnola.Es d'entre les especies delgenere Boletus de les mes verino-

ses, desenrotllant segons es crew, ('acid cianhidric. Aixo li haura valgut

el significatiu nom especific, i tambe el de vulgar malaparen/s; denomi-

naci6 que s'aplica tant mateix a altres especies verinoses compreses sots

igual genere. Caracteritza molt be I'especie susdita la reticulaci6 roja de

In part superior del pen, aixi corn l'inflament d'aquest a l'inferior. No sem-

bin pas esser especie abundosa, i senrbla no haver-se encara citat de Ca-

talunya. Amb aquesta ocasi6 lamenta nostre President no haver-se pogut

ocupar en diagnosticar una muni6 d'especies trobudes enguany pels vol-

tants de Barcelona, dons la tardor ha sigut propicia com poques per a la

propagaci6 de Bolets, i s'hagues pogut extendre molt la Ilista publicada

anys enderrera (v. B[n.i.i-n de la 1. C. de H. N , 1915 ps. 50 i 119,etc.).

H propdsit de les figures gegants . El membre 1)r. Lluis Cirera mani-

festa que In comunicaci6 del Dr. Faura (v. Bcn.t.cii, juny, 1920, p. 111) fa
recordA an fet d'agrandament d'iuratges veranient extraordinari. Relata
corn es va desenrotlla:

A tres quarts de vuit del deinati d'tin dia de mare de 1905 una nena i
dos nens de 10, 12 i 14 anys, que havien sortit al terrat del principal del
carrer de Fontanelle 19... eutraren sorpresos dient-li: "hi ha tres homes
que es passegen pels fils dels telefons. Sorti i t'eic cf'eclivanrent que so-
bre els fits de la conducci6 telefdnica que passava sobre les cases que en
In mateixa ilia de cases que iniren a In Plassa de Catalunya hi havien tres
bultos de I'aspecte i grossaria ('homes petits: pareixien vestits de bassos.
Va sortir Ia senyora,despres In cambrera tots veieren el mateix. Per fi,surt
la cuinera que acahava d'arribar de la plassu i anib sorpresa seva li die
que al passar per In Plassa de Catalunya no havia vist que harles ningu.

Rapidament prengne tins hons hinccles i Ilavors s'aclariren molt les
imatges: es tractava de tres volalams, un poc mes gratis que els vol-
lors, si be no tenien In seva figura, coin tampoc tenien la figura de les
grans aligues. Per observar-los de mes aprop es disposa a translladar-se
a la Plassa de Catalunya i al donar-los una ultima mirada amb els binocles,
veie que es tornaven els tres cap a ell i emprenien el vol a passar-los per
sobre'l cap. iAra si que els veurem he! va exclanra. Efectivanient no
eren a mitja illa de cases quan veie que eren... itres colours!

EI dia era clar si be Iii havien bronnes it I'Iloritz6.

I presentats els treballs originals segiients: J. B. d'AooluAR-AINAT: No-

tes Mastolilgiques. Segona llista de Quirupters catatans.- M. Rosseu. i

Vn.A: Detertninaci6 de ]'index cefalic en els Liquids i en els Suids.----SAI.VA-

DOR VILASaCA: Les pissarres anpelitiques de Santa Creu d'Olorde i una

Nota bibliografica per A. CODINA.
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No havent-hi in€ s asumptes de que tractar es aixecada la sessio a un
quart de vuit del vespre.

CONSELL GENERAL DE 23 DE DESEMBRE DE 1920

Preshkneia dei Dr. M. Faura i Sans.

Amb 1'assistencia dels Srs. Bataller, Broquetas, Codina, secretari,
Faura, Marcet, Mas de Xaxars i Zariquiey, es oherta la sessio a dos
quarts de set de la tarda baix la presiiencia del Dr. Faura i Suns, el-legit
pels membres assistents per absencia del President efectiu.

Fou Ilegida i aprovada 1'acta de I'Assemblea extraordinaria del 25 de
novembre.

Es presenten els nous Estatuts votats en la anterior Assemblea apro-
vats pel Sr. Governador Civil de la provincia en 14 del corrent els quals
seran inserits en el nolnbre de Gener 19)21 del Bur1.LF:Ti.

Son presentats per a membres numeraris els Srs. J. J. Landerer, de
Tortosa,qui es dedica a Astronomia i Geologia i el Rnd. F. N. Solt, Prof.
d'Historia Natural al Col-legi de les Escoles Pies de Terrassa, Geologia,
pels Srs. Faura, Bataller i Waseca.

Son admesos els Srs. membres proposats durant ]' actual semestre.
D'acord amb ]'Article transitori dels Estatuts vigents, son proposats i

votats per aclamacio per als carrecs de President, Conservador del Mu-
seu, Consellers i Vice-secretari, els Srs. Bofill i Poch, Dr. Marcet Riha,
R. P. Barnola, Dr. Font Quer i Dr. Zariquiey Alvarez respectivarnent,els
presents dels quals accepten i agraieixen el nomenament.

D'acord amb ]'art. 14 es nomena als Srs. d'Aguilar- amat,R . P. Barno-
la i S. Vilaseca per a que, representant a les tres branques de la Histbria
Natural, organitzin en comd I'Excursio anyal col'lectiva de 1921, propo-
sant-se en principi com a Iloc de la mateixa el Camp de Tarragona i com
a centre Reus. Oportunament es donara comte del plan de i'Excursio
per a que en tinguin coneixement els qui hi vulguin pendre part.

Els Srs. R. P. Barnola i S. Maluquer son designate per a la revisio
de l'Estat de coniptes, quin resum es presentat a aquest Consell pel Sr.
Tresorer, i perque de conformitat amb els Estatuts en donguin el corres-
ponen informe en tuna de les properes sessions.

S'acorda repartir entre els membres, adjuntades al BuTUE'ri de Geller,
unes targes en quines hi seran anotades, com a recordatori, les dates
de les sessions mensuals i extraordinitria anyal, hores de consulta de la
Biblioteca, prestec de Ilibres, excursions, etc. En consegiiencia, resten
suprimides les acosturnades convocatcOries per a les sessions mensuals,
i seran Onicament convocades -el Secretari les Assemblees extraordin4-
ries i les reunions del Conseil Directiu.

El President aixeca la sessiO a dos quarts de nou, p. m.


