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CONSELL GENERAL DE MEMBRES DEL 10 DE JUNY DE 1920

Presidencia del R. P. J. /11.1 de Barnola, S. J.,

President

Asisteixen els membres Srs. P. Barnola, S. J., Dr. Bofill i Pichot, Dr.

Cirera i Salse, Codina, que actua de Secretari, Dr. Faura i Sans, Dr.

Font i Quer, Mas de Xaxars, P. Pujiula, S. J., Sagarra (I) i Zariquiey. El

Sr. C. O. Russet excusa I'assistencia i s'adhereix als acords.

Es llegeix I`acta de la sessio anterior del 27. XII. 19 que es aprovada i

de la qua] no va publicar-se, oportunament, el segtient: Es acceptada la

proposicio del Dr. Faura i Sans de que, en motiu d'entrar en I'any 1920,es

faci (i cada 10 anys es repeteixi) tin Recall o Index que contingui per ordre

de titols i especies naturals tot co que ha sigut publicat per la INSTrroci6, i

que aquesta feina sigui distribu'ida entre els menibres que mes s'hagin es-

pecialitzat en cada una de Ies muteries.

S'acorda que la quota anyal per a els socis que d'ara en avant vin-

guin a formar part de 1'entitat sigui de quinze pessetes en Iloc de den pes-
setes i sol'licitar dels que ho sun que la modifiquin en el mateix sentit.

S'acorda igualment fer constur, i expressar-li l'agraiment del Con-
sell, a Na Montserrat Garriga de Gal lardo per la seva subscripcio anyal
de 30 pessetes a les publications de la iNSTnTUCiu.

S'aprova fer entrega al Museu de Ciencies Naturals de Barcelona de
les col'leccions de la INSTITUCi6 uficiant-ho a la Iltre. Junta Autbnoma i
procurant coordinar els acords ja presos anteriorment.

S'aprova que els Srs. Mas de Xaxars i Zariquiey revisin la Compta-
bilitat i presentin un informe sobre la niateixa en la propera reunio del
Consell Directiu.

Els acords presos en la reunio actual son els segiients:

Admetre com a socis els Srs. Pardo, Centre de Lectura de Reus, Sa-
la i Pons, Elias, Novellas i Bofill, Novellas i Roig, Barriel, Borrell i Vay-
reda presentats en el present semestre.

Nomenar Membres Supernumeraris els Srs. Francesc Novellas i Roig
que es dedica a Quimica, i Dr. Claudi Sala i Pons.

Es proposal i s'acorda nomenar Membres Corresponents al Sr. Rene
Jeanne], rue d'Ozenne, 11 bis, Toulouse, i Mr. Edouard Harle, rue Emile
Fourcaud. 36, Bourdeaux, en merit dels seus treballs sobre Entomologia
espeleologica i Paleontologia de Catalunya.

S'aprova constituir ('Album de in lNST!Tucio on es col-leccionaran els
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retrats fotografics dels naturalistes que tinguin a be trametre'ls, espe-

cialment els dels membres de la INSTITUCIO.

Vist l'informe presentat pels Srs. Mas de Xaxars i Zariquiey sobre la

Comptabilitat, publicat ja en el nombre de mare, s'acorda aprovar l'estat

de la Caixa Social fins 31 de desembre de 1919.

Finalme^.t, amb I' )bjecte de facilitar el major desenrotllament de la

INSTITUCIo, va acullir•se amb entusiasme la preposicia feta per varis mem-

bres de que la Junta Directiva estudii la manera d'obrir ampliament les

portes de 1'entitat, anib igualtat de drets, a tots quants vulguin laborar pel

progres de les Ciencies Naturals, especialment de Catalunya, i que el

projecte de la junta sigui presentat per a la seva aprovaci6 a una reuniO

general extraordinaria de niembres que per a aquest objecte sera convo-

cada oportunament

Tots els acords anteriors si,ueren presos per unanimitat.

A an quart de nou del vespre el President aixeca la sessiO.


