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MEMORIA informativa corresponent al any 1917

Els dos problemes capdals que'l Conseil Directiu de la Instituci6
troba plantejats a primers de 1917, foren els de la reforma dels Esta-
tuts i els de les col•leccions del Museu. Aquesta Secretaria tingue
I'honor d'exposar als socis de la Instituci6 en la reuni6 general extraor-
dinaria de 3 de juny, les raons que'l Conseil cregue fonamentals per al
canvi de regisme de nostra Societat. Solament volem recordar aqui,
que, la susdita reforma fou plantejada ja en la primera reuni6 de
Conseil Directiu de 4 de febrer, aprovada en la de 2 de mare i ratifi-
cada en la de 18 d'abril. Els socis fundadors de la Instituci6, que,
segons els Estatuts de 1912 eren els unics que podien fer la susdita
reforma, estigueren d'acord amb el Conseil Directiu en la reuni6 que
celebraren en 30 de maig. El 3 de juny fou comunicat I'acord a la
Instituci6 en pie, i passades les vacances estiuals, el Gobernador de
Barcelona aprova els Estatuts el 3 de Desembre. El canvi de regisme
mes important per que ha passat la Instituci6, es doncs cosa establerta.

Tant la modificaci6 dels Estatuts de la Instituci6, com Fo que's
refereix al dip6sit de bona part de nostra biblioteca en la de Catalunya,
com, finalment, l'acord que fou pres en la sessi6 de Conseil Directiu
de 18 d'ahril de dipositar nostres col-leccions en el Museu de Catalunya,
no son sin6 consegiiencies de 1'estat actual de la Instituci6 i dels canvis
que han estat operats en la vida cultural catalana en el que va de segle.
Aixi corn aquella reforma d'Estatuts ens permet una col'laboraci6
mes intima amb l'Institut de Ciencies, aixi la fundaci6 del Museu de
Catalunya, sembla que'ns rellevi idealment de continuar nostre Museu.
Perque, si la Instituci6 se sent ufanosa de vida cientifica, en canvi els
medis economics de que disposa, no li permeten, ni de molt, sostenir
les col'leccions cientifiques a I'altura que f6ra de llei. Aquest fou l'es-
petit que anima al Conseil Directiu a pendre l'acord esmentat.

Despres d'aquest periode de treball, en que foren resoltes aquestes
questions capdals, solament les sessions mensuals ordinaries i la publi-
caci6 del BUTLLETi han estat la vida de la Instituci6; perque segons
aquests Estatuts, que ara ens regeixen, era entes que el Conseil en
pie devia cessar, i a fi d'any, proclamats oficialment els membres de la
Instituci6, i elegits els que fossin precissos, calia celebrar la Reuni6
General ordinaria per a la elecci6 del Conseil. (o que diem fou fet
solemnialment, i ara que la Instituci6 va a empendre altre cop la tasca
de sempre, potser en condicions com mai apropiades, solament ens cal
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desitjar-li Go que deiem al juny, que sia tota aciensada i tota

catalana.

Poques paraules mes, per a donar compte Ileument, com sol esser

fet cada any, del moviment ordinari de la Societat.

La publicacio del BUTLLETi, variat en extrem de treballs, ha arri-
vat a 151 pagines, amb treballs ben interessants dels Srs. Bataller,
Fre. Sennen, Xiberta, Queralt, Pascual, Fre. Bianor, que venen

a treballar de nou entre nosaltres. La publicacio del Voltrm de treballs

corresponent a 1916, amb les firmes del Srs. Haas, Rosals, Faura i

Canu, Romani, Pau, Aguilar-amat i Codina, honora a l'Institucio i a
l'Institut de Ciencies, i als Srs. Membres Bofill i Pichot, Maluquer i

Sagarra que hi formen el Consell de Redacci6.
Han ingressat set socis, i han estat donats de baixa tres. La mort

ens en ha pres altres tres, que verament ens han dolgut: els senyors

Chia, Rosals i R. P. Felix de Barcelona.

L'estat de la Caixa Social es el seguent , al finir I'any:

Entrades . . . . . . 1933,38 Ptes.
Sortides . . . . . . 1560,77

Remanent . . . 372,61

FONT QUER,

Secretari.
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