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cional troballa, descripció i figures, va en les publicacions de la Junta
de Ciències Naturals de Barcelona, Sèrie Zoològica (10 de novembre
de 1931). Una més ampla relació històrica, geogràfica i biològica es
publicarà pròximament. Com a rcicindela purament ibèrica, sols es co-
neixia la Cje. hispanica, descrita per JORY, del Sud-oest d'Espanya,
l'any 1833; encara que més tard, el 1859, SCHAUM descrivia la forma
turcica d'aquesta espècie, d'Acarniinia, Macedònia, Tessälia i Anatö-
lia occ. La d'ara; té les espècies més afins a Turcomänia, com la dilace-
rata Solsky i la deserticola Fald., amb les quals té semblança la pi-
lositat i dibuix respeetivament, però n'As absolutament diferent, cosa4
que ha permès formar un nou grup genèric que es dirà grup dilacerata-
deserticoloides Amb aquesta nova espècie coneixem l'última cicindela
europea. Això és un fet!—A. CODINA.

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 5 DE DESEMBRE DEL 1931

Presidència del P. Jaume PUJIULA S. J.

Vice-president

Hi assisteixen els senyors membres Mn. BATALLER, BOTET, Co-

DINA, CHEVALIER, E SPAkOL, FONT, FOLCH, FERRER, GUERIN A.,
GUERIN 317., P. PLTJIULA, ROSSELL i VILÁ. , SERÓ, SOLÉ i SABARI S,

VALLMITJANA, VILLALTA i VILLAR RUBIA. El president obre la sessió
a les set del vespre.

El president, Sr. FONT QUER, tramet una carta excusant la seva
assistència per trobar-se a Madrid per quefers professionals.

El Sr. VILARRUBIA (Joaquim) llegeix una nota sobre la troballa
de dos nous Lasiocampidae per a la fauna catalana.

El P. Jaume PUJIITLA presenta un treball sobre els elements ce1 .1u-
lars d'un tumor en la rata bruna.

El Sr. ESPAÑOL (Francese) s'ocupa de la biogeografia dels Pogo-
nus (Coldtpt. Carabidae) a Catalunya, i mostra uns quants dels
exemplars recollits,
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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,


