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taxi Dr. Font Quer, i que va publicat en aquest BUTLLETi. Taurb6 manifesta el
President que dew procedir-se a la votaci6 dels membres per ale flocs vacants,
acordant-se votar a set, resultant elegits per majoria, en votacid secreta, els
senyors que ocupen el nfunero 35 i segiients del escalafo de menibres i numero 1
de membres supernumeraris, quedant dos vacants de membres supernumeraris per
a omplir. La sessi6 es aixecada a dos quarts de now del vespre.

CONSELL GENERAL DE MEMBRES DE 30 DE DESEMBRE DE 191-1.

PresWncia de D. Josep Atalaquer

1'is-President.

Te floc ]a reuui6 en el Institut de Ciencies, del Palau de la Diputaci6. Assis-
teixen els membres Srs. Aguilar-amat, Bofill i Pichot, Artigas, Baruola, S. J.,
Ferrer i Vert. Ferrer Dalmau (Miguel), Llenas, Maluquer (Salvador), Maluquer
(Josep), Maluquer (Joaquim). Codina, Casanova. i Zariquiey.

Estan representats els membres Srs. Almera, Degollada. Cirera, Comabella.
Soler i Pujol. Pujiula, S. J.. Bofill i Poch, Rosset, Sennen, Sole i Phi i Vidal.

Oberta la sessi6 a lee onze del matt, i Ilegida I'acta de i'anterior Consell
general pel Secretari accidental D. 111iquel Ferrer. el President manifesta que
d'acord amb l'article 12 dels Estatuts vigents, to que nomenar-se el Consell Di-
rectiu per at prbxim bieni.

Es procedeix tot seguit a la votaci6 secreta, resultant per unanimitat elegit
el Concell Directiu que figura en la priniera plana de aquest BL'TLLETt, passant a
ocupar ]a Presi&ncia el R. P. Joaquim M.a de Barnola, S. J., qui on un bell par-
lament saluda a tots els membres i reclama una decidida col-laboraci6, que tots
els presents li prometen.

Despres de brews manifestacions dels Srs. Bofill i Pichot, Aguilar-amat,
Ferrer i Vert, Maluquer (Salvador i Joaquim), el President aixeca la sessi6 a la
una de la tarda.

SESSIO CIENTIFICA DE 10 DE GENER DE 1915.

PresidCneia del Rivet. P. Joaquim M." de Barnola , S. .1.

President,

En el floc social, assistint-hi els membres i socis Srs. Dr. Almera, Barnola,
S. J., Bataller Pvre. Bofill i Pichot, Codina. Fauna, Folch (Joaquim), Lluis M."
Vidal, Llenas, Maluquer (Salvador), Maluquer (Josep), Maluquer (Joaquini). Saga-
rra (Ignasi) i Zariquiey, el President obre la sessi6 a dos quarts de set del vespre.

El President d6na compte d'una comunicaci6 del Sr. Secretari de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, felicitant ale membres del Consell Directiu per la seva elecci6.



INSTITUC16 CATALANA D' HISTORIA NATURAL 1 3

CO.\IC.NICACIONS CIENT1FIQUI:S

Heteroceros nous per a la fauna de Catalunya . - En Asenci Codina
Ilegeix una Vista do Heteroceros recullits en sex excursions entomologiques per
Catalunya desde 1914.

Les formes quo city son 90, noves per a Catalunya, de lee quals 11 ]to son a
Peninsula ibt'rica, i corresponen a les families : Noctttidae - Geornelridee-
Arctiidac- 11sgckidae- Pyralidae- Tortricidae- Atryehiidae-Geleckiidae-
-Tincidae -llonrpkidaa-Colcopkoridae- Gracilariidae-Hyponontetttidae-
.1 crolepiidae-3/onopidae - Incarraru(lae.

Algunes localitats de Graptolites : - El Sr. Bataller Pvre, esmenta les

sogiieuts localitats de Graptolites.

ToLoRIi, ,Provincia de Lleida).

En una excursid que verific4 1'istiu proppassat vers les walls altes del Segre,
va trobar a Toloriu, a 17 Km. de la Seu d'Urgell, sofa del poble, a mitj carener,
unes pissarres carbonoses amb impresions de graptolitos, do les que va recollir-ne
algunes cone mostra. Havent mirat de relacionar el lilt trovat amb altres sa des-
coberts als nostres Pirineus, resulta esser, l atlorament que esmenta, continuacid
del jasciment senyalat a Estana, per Mr. Roussel. En els exemplars recollits, hi
ha Monograpltts que no pot precisar la especie per esser molt mal conservats,
i un Diployraptus, probablement el palnreus Barr. Aquest jaseinient, tom el d'Es-
tana, perteneix at mateix horitzo Tarannon de Camprodon, en opinio del
Dr. Fauna.

C OLL DE LA MATA ( Vallvidrera).

Sota les Ilicorelles blanques del Llandovery , es troben tines altres pissarres
,-rises o negroses que tenon la mateixa facie, de les de C. Tintord de S. Bartomeu
de la Quadr .t, pertanyents at Wenlock. Ha trobat on aquestes Ilicorelles algunes
implosions de Monograptus , que poden referir-se at priodon Bronn . que tambd se
cita de C . Tintord juntament amb Monograptns basilicus Lap?. if. Jaeckel
Perner ., Al. aff lobiferus, M. Coy, Al. priodon Bronn . var nova.

STA. CREU D'OLORDE.

Al S. de la Esgldsia de Sta. Creu d'Olorde, at peu mateix del cami que va a
la Creu, es troben ones pissarres anipelitiques sobre les que descansen les caliSee
compactes ambOrtleoceras, Cardiola interrupta , Ltnulicardluna confertissinrum
i Encrinu s del siluric superior . En dites pissarres mai se havia pogot trovar cap
impresio do !)lonbgraptas , fins que dies passats va tindre Mn. Bataller la sort de
algunes impresions , encar quo indeterminables . Aquest horitzo perteneix cercar-ne
al Wenlock , corresponent a les pissarres compactes ampelitiques de la Font del
Carbd, de Gracia, que tornen a afiorar en la vessant del Vallds, on el torrent den
Sard;l. El Dr. Almera ha trobat a Gracia el Monograptas dubius Sues.
if. Hissingeri ? Carr. Al. Nilsoni ? Barr., M. priodon Bronn., M. vonterintts
Nich., M. tulyaris Wood.



l .l I NSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL

En les llicorelles blanques corresponents al Llandovery de Sta. Cron d'Olorde

hi ha uns indicis de sers organics, potser cues. que el Dr. Faura crew esser Areni-

coliles identics als representats, pro no descrits en l'obra de J. F. fiery Delgado

sobre els terrenys paleoc•oics de Portugal, planxa XXVI. figures i-5. Se ban tro-

bat tambd al Tibidabo. Potser siguin aquestes iutpresions una simple descomposi-

cid de lee Bites llicorelles.

Notes per al estudi dels Solenogastres ( Mol'luscos amfineures ) de Cata-

lunya .- El Sr. Malnquer (Josep), presenta tines notes bibliogratiques i descripti-

ves sohre aqueste interessants Amfineures, amb el detail dell citate en el Illedite-

rraui Occidental, i resum dell pescats en els altres mars. Es Bete especialment

en la distribucid gcogratica, ben senyalada en un mapa que acompanya al treball.

Algunes Meduses de la costa catalana .-El mateix membre Ilegeix unit

relacid dell Acali-lids observats en nostra costa, amb qualques details bibliografics.

ecologia i dispersid.

Estudi sabre la fauna malacologica de la vall del Essera .-El Director

del Museo de Ciencies Naturals. I). Artur Botill i Poch, presenta un important

treball en col-laboracid amb els Srs. Dr. Haas i Aguilar-amat, sobre aquesta part

tan interessant ale la fauna malacolugica pirinaica, amb )'estudi critic de tot

lo fins are on ella conegut,

Alguns Mol'luscos terrestres i d'aigua dolga de la provincia de Tarra-

gona .-El Dr. Haas. de Flix. eiivia mIa rota dels mel•Insco recollits per ell en

difcrentes localitats de la Catalunya meridional, i de una mauera especial pets

voltants de Flix. Digne de notar es la carncia dels generes Pupa i Clausilia en

aquells encoutorns.

Les tortugues de Catalunya .-El Sr. Alaluquer (Joaquin), presenta una

exteusa uota solve Tortugues de Catalunya, segona de la serie de notes monogra-

fiques sobre Reptile de Catalunya. Es publicara en el Volun de Treballs.

Sobre una funcio del apendix que presenten les larves dels Esfingits en

el derrer anell abdominal -Amb relacid a observacious per ell efectuades dill

el I'. Ilarnola no Lacer llegit en cap Ilibre de Entoniologia si era o no coneguda la

funeid peculiar que estigui encomenada al caracteristic appendix, que presenten

les erugues de diverses papellones, particularment lee dels Esfingits. Es molt

probable quo nn estudi anatomic perfecta donds forca hum sobre aquesta giiestib.

Ell esmenta haver observat en larves de Deilep/tila Dup/aorbia, que cria per a

mostrar lee metamOrfosis llurs a la seva classe. que trovant-se en actituts

dificils per aguantar 1'equilibri, gairebd verticals, la dita larva apoia )'appendix

en branquetes velnes del seu apat. restant aixis sense peril) de perdre el centre

de gravetat, ja menjant, ja inmovil si'I sorpren per ex. la dormida previa al

cambiautent de 1'epidermis.

Uns quants insectes de Capellades i sa comarca .-El P. Barnola presenta

tin treball del cousoci Sr. Romani (Amador), que constitueix la darrera de les

sever notes sobre la fauna dell voltants de Capellades.


