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PRESIDENCIA DE D. LLORENS TOMAS

A les deu del vespre, el Sr. President obre la sessiu assistinthi

els socis Srs. Rosals, Ferrer y Vert, Maluquer (Joaquim), Maluquer

(Salvador), Fabregas, Sagarra (Ignasi) y Soler y Pujol. El Sr. Presi-

dent dona compte d'haverse rebut un ofici del l:xcm. Ajuntament

d'aquesta ciutat participant que ha sigut concedida a l'Instituciu una

subvenciu de 200 pessetes, y's delega al Sr. Soler pera que en nom

de la meteixa se serveixi cobrar dita cantitat. El meteix Sr. Presi-

dent parla del 11 Congres regional d'Ateneus y Societats de Cultura,

darrerament celebrat a Vilanova y Geltru, y dona lectura al tema

del que fou ponent "MissiO deis Ateneus en 1'estudi de la geologia,

mineralogia, Mora y fauna regionals. Museus y gabinets que deu-

rien establir,, y a les conclusions aprobades, constant en l'acta la sa-

tisfacciu ab que l'Instituciu ha vist els trevalls realisats ab motiu del

citat Congres pel Sr. Tomas.

S'acorda qu'els socis qu'asisteixin al 11 Congres excursionista
Catahi qu'es celebrara a Manresa a ultims del Juny portin la re-
presentaciu de l'Instituciu.

D. Llorens Tomas, contestant al Sr. Rosals, parla del mineral

trovat a Pedralbes y que segons sembla no's tracta de un mineral

nou lino de una galena antimonffera.
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Comu icacions.-I ). Llorens Tomds llegeix una nota referent a

una excursiO del consoci Dr. Almera a Tagamanent, en la que

aquest senyor va recullir molts e interessants moluschs y entr'altres

tin exemplar jove de /'antler 13o/illian a Fagot. El meteix senyor,

lleeeix tin interessant treball referent a la trovalla d'un mineral nou

per Catalunya, la Nontronita, silicat hidratat de ferro, trovat a

Santa Creu d'Olorde pel consoci Sr. Folch.

D. Felip Ferrer y Vert llegeix dos trevalls del soci Rvnt. Pare
luaquim M." de Barnola, S. J. En un d'ells "Notes cryptogamiques,,
explica "Una falguera nova per Catalunya y una nova localitat de
I'Anogratttuta leptopiivlla Link,, y en i'altre, "Notes entomologich-
botaniques,, parla de "Les garrofes abellades,, y d'un modo clar y
concis explica aquesta malaltia de les garrotes que l'autor atribucix

a una , etita papellona de ]a familia Pftycidac genre lfjclois.

D. Joan Rosals llegeix dos treballs sobre moluschs. En una parla

del Helicigona Lapicida Lin. y sa varietat Attdorrica Bourg, y en

i'altre "Moluschs marftims I3arcelonins„ descriu els moluschs tro-

vats en lo port de Barcelona, quines especies arriban a un centenar,
provant aixO la riquesa de la fauna malacolOgica en els voltants de
Barcelona.

D. Llorens Toms parla dels trevalls del consoci Dr. Almera ab

motfu de la formarciO del mapa geologich y participa que actual-

ment s'estii instalant a la Universitat Industrial (Can Batllh) tot el

material recullit durant les excursions que ha fet cl citat Doctor.

LlnstituciO reb ab veritable gust aquesta noticia.

A les onze y mitja, no haventhi altres assumptes de que tractar, e!

President aixeca la sessi6, fent present a l'InstituciO que ]a propera

tindrd lloch el primer dijous d'Octubre.


