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SESSIO CIENI'IFICA DE 6 DE NOVEMBRE DE 1919

Presidc'ncia del 2vnd. P. Joaquinz M..' de Barnola , S. J.,

President

Reunits en el Iloc social a les 18'45, els membres i socis senyors Barno-
la. Botey, Broquetas, Codina, Faura. Maluquer (Joaquim), Maluquer (Jo-
sep), Mas de Xaxars, Pujiula. Vilaseca i %ariquiey, el President declara
oherta la sessio.

COMUNR;ACFONS CIENTIFIQUES

Hepatiques recollides als alentorns de Breda . Una especie nova per a
Catalunya .--F.I President cita les ;eguent^ Ilep:uiqucs per ell recnllidc
pr^,p dc 'la Dolt nova": Cincinnulus I,•ic/u,ninis Dun.. var. fiss.a Radd.:
Frullania dilat.ata Dum., aquesta en Ies soques, i barrejada amb molses en
el cami de la font, Lejeunea serpillofolia Lib.; Aladotheca rivularis Nees.,
especie no citada de Catalunya; Saccogyna viticulosa Dum.; Aletzgeria
furcata Dum.; Pellia callcina Nees., var. /iurcigera Hook.; Conocepha-
lum conicum Necker. La pluja que els sorprengue acabat el dinar, els privy
d'herboritzar tot el vespre. Amb ocasi6 d'ensenyar la Aladotheca rivularis,
especie nova per ]a nostra Flora briolbgica, segons s'ha dit, presenta unp
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exemplars prepar ats per un nou procedirnent de la seva invenciu, que con-

sisteix en col-locar les Ilepatiques ben exteses entre dos vidres com els

porta-objectes empleats en les preparations microscopiques, enganxats en

sos extrems amb paper engomat, escrit en on d'ells el nom especific. i en

1'altre les Jades de localitat... D'aquesta sort hom pot veure facilment amb

una lupa una pila de caracters d'ambdues care- ventral i dorsal, i es conser-

ven en perlecte estat.

Colepoters cavernicols a les coves de Rial .-El scnyor \las de Xaxars

d,ma details de I'excur-ih..iuc Ieu ales eves de Rial. cami de Nuria, l'is-

tiu proppassat, ell companvia rick PP. Navas, Vigo i Barnola, on recolli-

ren cis segbents coleupters cavernicols: Pe,-riniclla Faurai i jean., 3 oro,

i ^, Speonomus Delarouzei v. catalonica jean., 20 ^^, o e, Anthro-

charidius orcinus Fer., i p", to ^^ Troglocharinus berreri i " per

cada 5 ^^, I'r. .1-ust chei o d', Io'` : co c-. s'han tn,hat en proporciu

de moltes ^ per i pr, cl contrari de 1'obscrvat per altrur.

Claricies per a Zoogeografia de «Prospaltella conjugatall Masi (Ilym.

Chal.) El senvor Codina cxplana una erudita nota sohre aquest himenup-

ter calcidic. nou per a I?spany:I.

Larves de Vesperus Xatarti Duf. (Col. Ceramb.) perjudicant I'arbori-

cultura a Cadaques (G.)-El senyor Zariquiey mo>tra al,unes larves, ja

adultes, do 1-rspcr u.; Xal arti Duf., manifestant que actualment causen

greus depredations en una propietat a Cadaques, fins murir tots cis arbres

que es planten en cert indret de la finca. El departament d'Entomologia del

nluseu de Ciencies Naturals de Barcelona el qual ha determinat les larves, ha

aconsellat, sobre Is nostra demanda. diferents maneres de combatre l'insec-

te ades en estat perfecte sobre el terrer, adcs en estat de larva radicicola

depredadora, recomanant llegir el que sobre el mateix rosette escriu Fr. Al.

Joseph Blachas ((Parasites naturels de l'olivier observes clans la plaint

d'Urgell» en nostre BUTLLETi, any 1003, pigs. 122-128.-(Departament

d'Entomo,lonia. Al. C. N. do B..:1. Codina. -i -A- IIt.)

Caracteritzacio del siluric superior i devdnic inferior a Almoster (Pro-

vincia de l irrag,)na). l,;l senior A'ilascca (1). Salvador) Ile cis un trehall,

recopilaciu de lea dates per ell recollides durant yes excursionn d cspl,uaci6

dell tcrrenvs primaris del camp do Tarragona.

Moviment ascensional de les platges i costes de Salou i Tarragona. -I J

mateix scnyor Vilaseca Ilegeix la scguent rota:

Es ja conegut cl moviment oscilatori del litoral catala en virtut del qual,

mentre s'enfonsa la costa de llevant menagant els pobles de Alasnou, Vilas-

sar, etc., s'enlaira sensiblement la que formen els macius crethcics de

Garraf.

Les segiients observations venen a demostrar que les platges i costes de

Salou i "Tarragona prenen tambe part en aquest gran basculament de la
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costa catalana. Alguns dels mantells afermats del Cap de Salou han fet

pensar forca vegades en aquest possible avancament de la costa. ja que la

seva situaci() no es correspon pas amb la de la platja actual. i a nivell dels

molls de Salon i Llatzaret, es comprova d'una manera visible la gran dis-

tancia a que han quedat els mollons destinats a I'amarrament de les embar-

cacions.

Aquest aixecament de la terra forma ha contribuit a la desaparicio dels

nombrosos i extensos estanys d'un i altre costat del Cap, molt mes intensa-

ment que les labors de conreu i els acarreigs dels rius Francoli i Clar i les

rieres de la Boclla, Abeurada, etc. Dos testimonis histories ho apoien; en

un document d'Anf's 11 ( 1195) es parla del stagnum de Pineta quod est

juxta Salo, i Festus Avienus manitesta en Orae marittn:ae que entre I'an-

tiga Salauris (Salou) i la capital cosetana, existia sobre la testa durant la

dominacio hclenica la colonia de Cal lipolis cenyida per una extensa (lacu-

na, pi^cis senikerferax stagnunl j5romebat.

Els rectos del primitiu port roma de Tarragona, ja cegat durant les

dominations gutica i arabiga, desenrunats entre les escales dels Caputxins

que avui dia s(in excavades novament i la interseccio dels carrers de Sant

magi i Santa Tecla; aixi corn la desaparescuda capella de Sant Mliquel del

Alar crigida en I 226, i la mateixa conformacio de les platges Ilargues d'en-

tre Tarragona i Tamarit per on actualment passa la ferrovia, confirmen

que aquest moviment ascensional segueix propagant-se fins mes enlla de

Tarragona.

Finalment, com a fet notable, cal anyadir que descansant sobre les mar-

gues i conglomerats de la Platja-Ilarga del Camp de Salou. hem trobat,

arribant a mes de 15 m. s. in., els rectos d'una antiga i extensa platja cons-

tituida per unes sorres compactes duns 2 in. de gruix atapeides de frag-

ments de murex, purpuros, nasses, venus, donax, pectens, tel-lines, anomies,

etcetera, identiqucs a les que viuen actualment en aquella part de nostre

litoral.

No havent-hi altres assumptcs de que tractar. s ' aixeca la sessio a

les 19'.}5.


