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El Sr. FERRER comunica que el Crerniä SENNEIN ha reconegut a
Sant Vicenç dels Horts la Euphorbia taurinensis, no citada encara a

Catalunya, com no ho era tampoc la Cicindela campestris, aberració
riojai VIDAL LÓPEZ, que el Sr. CODINA ha trobat en els materials
cedits al Museu de Catalunya pel soci Sr. JUNCADELLA i que es ca-

racteritza per ir anear-li les taques i solament presentar la discal i
l'humeral anterior.

El Sr. CHEVALIER remet una nota sobre la geologia i la tectònica
de Catalunya en els temps primaris i secundaris. Demés comunica
que, en eeasió d'un treball geològic sobre Bretanya publicat el 1930
pel general JOUDY, aquest autor emet una teoria electro-magnètica i
cellular nova. Mr. CHEVALIER fa notar que aquesta pretesa novella
teoria e'ectro-magnètica comparant la eellula animal i l'esfera ter-
restre, ha estat ja exposada per ell, el 1927, en una obra publicada
a Barcelona, Citologia animal, un des capítols de la qual fou re-

produït en el Butlletí (novetrnbre de 1927) ; i que correspon, per tant,
a ell la prioritat de l'esmentada teoria.

Són presentats cine nous soeis.
I, no havent-hi més assumptes de què tratar, el president aixeca

la sessió a tres quarts de vuit.

ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 5 DESEMBRE
DE 1931

Presidència del P. Jaume PunuLA 8. J.

Vice-president

Amb amistèneia dels senyors membres Mn. BATALLER, BOTHY

CODINA, CHEVALIER, ESPANYOL, FONT, FOLCH, FERRER, GUERIN A.,

GUERIN 31., P. PUJIULA, ROSSELL, SEFt&, SOL, VALLMITJANA, VI-

LLALTA i VILLARRUBIA (J.), el vice-president obre l'acte a tres quartl,
de vuit del vespre.

As llegida i aprovada l'acta de l'assamblea anterior,
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El senyor secretari exposa breument les tasques científiques realit-
zades en el present any, aportant llur valuosa cooperació en les bran-
ques geològiques els Srs. COLOM, ELiES, FONT, SOLE, FALLOT, DEPAPE,
DURAR i MIL BATALLEN; en les zoològiques, els Srs. P. PUJIULA i Co-
DINA; en botànica, el Srs. FONT QUER i Germà THEODORO. Fa notar
les deficiències experimentades en la secció bibliogràfica, que hauria
de comprendre tots els treballs apareguts, amb una breu idea de ilür
contingut.

De part del director de la Biblioteca de Catalunya proposa que els
canvis que es reben siguin controlats pel personal de l'esmentada en-
titat, que s'encarregarà, al mateix temps, de fer les oportunse recia-
macions.

El tresorer presenta l'estat de caixa de la In gtitució amb un total
d'entrades de 3.709'90 ptes. i un total de sortides de 2.616'97. Exis-
teixen, per tant, 1.092'93 ptes., segons pot veure's en el següent:

ESTAT DE sCAIXA EN 5-XII-1931

ENTRADES
Pessetes

SORTIDES
Pessetes

Saldo de compte ante- Confecció del Butlletí de
rior 	 1389'40 juny de 1930 a març

de 1931 i mil bosses
Quotes 	 1640'00 impreses 1918'10

Làmines i	 gravats .	 . 436'12
Venda de publicacions. 130'50 Petites despeses, sobra-

ment de quotes, comis-
Junta de	 C. N.	 .	 .

Inst. d'Estudis Catalans

50'00 sionaris, repartició de
publicacions, pòlisses,
segells,	 etc.	 .	 .	 .	 . 152'75

(dos trimestres).	 .	 . 500'00 Secretaria	 	 50'00
Gratificació al conserge. 60'00

Total.	 .	 . 3702'90 Total.	 .	 . 2616'97

Són proposats per a revisar els comptes els membres Srs. FoLcrt
,GLIERIN, els quals també ajuden el president en l'escrutini per a la
renovació parcial del Consell Direetiu del 1931 al 1932.



188
	

INSTITUCIÓ • CATALANA D'HISTÚlilA NATUBAL

Han votat tots els membres presents, j, com a resultat de l'escrutini,
són elegits els membres següents:

Vice-president: P. Jaume PUJIULA 8. J., 16 vots.
Secretari: Mn. J. R. BATALLE; 13 vots.
Bibliotecari: Josep M. de VILLALTA, 17 vots.
Tresorer: Prudenci SER(5, 10 vots.
Conseller: J. M.a Bofill, 10 vots.

, S'acorda que les sessions segueixin celebrant-se el primer dissabte
de cada mes a l'hora acostufmada, Ilevat de la de gener, que serà cele-
brada el segon dissabte.

El Govern de la Generalitat de Catalunya tramet una comunicació
demanant un resum de Porganizació i funcionament de les activitats
culturals de la Institució, juntament amb totes les dades relacionades
amb ella així com els opuseles o tota al-tra mena de publicacions que
s'hi refereixin.

Des d'aquest any l'Institut d'Estudis Catalans renova l'ajut econò-
mic que ens prestava per a la publicació de treballs i que es destina
actualment a minorar el Butlletí.

I, no havent-hi més assumptes de què traetar el vice-president
-aixeca la sessió a dos quarts de nou.


