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SESSI() CIEN'I'IFICA DE 7 DE 1\IARQ DE 1918

l'resiJiuci.a del Rvnt . P. ,Joaquinz M." de Rarnol z, S. J.,

President

A les set en punt, p. in., i assistint-hi els Srs.: Almera. Barnola, Bofill
i Pichot, Bofill 1 Poch. Bataller, Broquetas, Codina, Faura, Font Quer,
\I,iIuyucr (Josep), Maluquer (Joaquim), Perez Acosta (representant del

del Sagrat Cor), Sagarra i Zariquiey, el President obra la Sessio.

Nou local social .-El P. Barnola, fa constar l'agraiment de l'INSTITUC16
crr^ I'ulnstitut d'Estudis Catalans)), amb motiu de ser aquesta la primera
reuni i en el local cedit per dit Institut a nostra societat. El Sr. :llaluquer
(Josep), s'adhereis a lo manifestat pel P. Barnola, i fa constar que dit local
cs especialment degut a les gcstions del Sr. Bofill i Pichot, en pro de
l'INSrrrUC16; li contesta agraint en nom de ('Institut les manifestations
del President, el memhrc de 1'Institut, i de l'INSrlrocto Sr. Bofill i
I'i h t.

Volum de treballs de 1917.-11anifesta el Sr. President, que continue
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activament l'impressio del V'olum de trehalls de Iq1;. esperant poder pron-

tament repartic-se als socis.

Notes per a I ' estudi dels sSolenogastreso de Catalunya .-En Josep Ala-

luqucr, eorroborant lo manifcstat pel Sr. President, prescnta i entrega per

a la Bihli^,teca de I'Instituci^'). el primer tiratge apart del Vol6m de treballs

do 1<)1;. c) cs. un notable trehall sabre aquells interessants mol'Iuscos (an-

Iineures aplac,,fors).

Un pore singlar de Lloret de Mar .-El P. Perez Acosta, manifesta ha-

eer-se rebut CII Cl \iuscu del Ci le^m del ((Sagrat Coro, un herm6s exem-

plar de pore singlar, procedent do Lloret do Alar. Les dimensions principals

son: Ilargada, 1'48 m.: alsada, 0`76 m.; pit, IL
40 m.: centre de orelles a

morro, o`qz m.. ullals superiors, Woo m.; ullals inferiors. o' 11 m.

Llavors fetes de ' Platanus Orientalis ».-El President mostra uns ga-

tells (amentum) de dit arhrc. amb els aquenis fecundats. cosa poc frequent

en nostres climes. Ilom p(,t vcurc quan cauen dels arbres pels nostres pares

i passeijos els capitols do les hors femelles (boles, en terme vulgar). els

fruits sees acompanyats de Ilargs gels, a mode de plomall, insertats sobre

d'un receptacle Ilenyos, irregularment esforic (poliantocarpi). Rarament es

podran observar plens i hen formats corn els presentats en aquesta ses-

si6. La ocasi6 de trovar-los fou deguda a I'observacio de qualques peus no-

vells de platano. quo no podien procedir si no era per Ilavor, en Ilocs on

era impossible que s'haguessin fet per plansons o d•esqueig. Doncs, sospi-

tada la manera de propagaciu, fou facil tenir compte de recollir on les pro-

ximitats les espigues unisexuals compostes de escasos capitols i espaiats.

en que s'agrupen les Horse monandriques. i els carpels uniovulars de

Ics ^ . Amb constancia on la ohservacio. assoliren comprobar que la sos-

pita arrivaba a realitat, i que per tant, encara quo com raresa, com excep-

cis si es vol. els plat;tnos es poden u-m ar amb Ilurs fruits fecundats i en

condici<,n^ do t rillar.

Cariofilacies naves per a Catalunya .-I'll Sr. Font Quer dons a concixer

les sc Tucnt-r local-litats catalanes de Ics espccies de Cariofilacies:

Cerasiium ki,-ri Desm.-Punta do Coves roiges. als Ports de Tortosa;

pedruscam calcari, als 1,300 in. alt.

Dianthus hispanicus Asso.-Coll d'Ares, al Nontsec. Costa no inclou

entre les cspccics catalanes aquest Dianthus, amb tot i citar-la \Villlcomm

en el Prodomus, 111, p. 69) del Montsant i precisament amb referencia a

Costa. Cadevall no'n diu res en sa Flora.

Arenaria ciliaris Loscos.-Carrelares. on els Ports de Tortosa. Es del

centre d'Espanva (Burgos, leg. l"ont Qucr) i do l.lecant. fins ara descone-

guda a Catalunya.

Una exeursio de geografia botanica al Montseny . - El mateix Sr. Font

Quer. Ilegi tin resum do 1'o cursi' que feren al Montseny els alumnes de

B,thnica de la Facultat do I''armhcia. En dita nota. firmada pels senyors
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Cuixart. Ituhib i Suana, cs esmentada la troballa del Galant/uus niralis
al \lontscnv. i hi son c^m^ignades. dcmcs. una pila d'observacions de geo-
gratia h^^tiinica.

El IlMolge marmorata Latreillen de Banyoles .-En Joaquim Maluquer ma-
nifc-ta haversc IChut en cl l irulr (11 la Junta de Ciuncies Naturals.
nnnihrosos exemplars vius dcl trite 9lolte marmorata Latr., enviats pel
Director de la Col-leccio Zool6gica. Sr. Darder. des de Banvoles. Son espe-
cialment interes.ants al_-una exemplar. atacats d*una cnfcrmetat yue c.
c;ualctcriti;l c^pccialnnnt I.cr la decoloraei^) del individu yue la sofreiv.

Conveniencia de la Bibliografia cientifica natural catalana i del vocabulari
tecnie i vulgar catala . - I'd Sr. 13ofill i Pichot feu us de la paraula in' 11CMIT
la concenicocci de ter un recull bibliografic de tot In publicat respecte it
l listen is \;Itural de Catalunva, proposant que fos la INSTITUcJU Ia quc diri-
gis els treballs necessaris amb l'ajuda que era de esperar de tots els mem-
bres; va indicar que les publications podrien dividir-se en q grups, un de
les propics d'autors catalans sobre cases de Catalunva, un altre d'autors
catalans sobre assumptes de fora, un altre de autors espanyols i. finalment.
un d'autors estrangers.

hambe proposa que stria util per a I'extensiu de la nostra Ilengua que
s'anes formant un vocabulari tecnic catala de les branques de la nostra
cicncia per a facilitar la tasca de la seccib filolbgjca del INSTITUT D'EsruDls
CATALANS.

S'acceptaren Its dugues propositions designant una comissio composta
dels Srs. Al. Faura, Font Quer i Bofill i Pichot com a President de Is
mateixa, als que poden anar-se entregant les paraules i les referencies biblio-
grafiques que s'anotaran en un registre fins que's cregui convenient sa
publicacici, encarregant al mateix temps als cooperadors que donguin les
referencies de fetxes, titols, localitat i autor amb tota exactitut.

No havent-hi altre assumpte de que tractar s'aixeca la sessi/i a dos quarts
de nou p. m.


