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SECCIÓ OFICIAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 3 D'OCTUBRE DEL 1931

Presidència del Dr. Pius FONT QUER

President

Assisteixen els membres Mn. BATALLEN, CODINA, CLOSES, CHEVALIER,

FONT, FONT QUER, GUERIN, MARCET, P. PUJIULA, ROSSET, SAGARRA,

SOLE, VILLALTA. El president obre la sessió a les set del vespre.

COMUNICACIONS VERBALS:

Es dóna compte de la mort del P. Joaquim DA SILVA T 'AVARES, del
qual presenta una petita nota necrològica el Sr. A. CODINA. Aquest
senyor denla compte, també, de la troballa d'un eranc nou per a Ca-
talunya.

El Sr. J. CLosEs llegeix una nota mineralógica referent a la tro-
balla de la tremolita a Gualba; notifica la fusió portada a cap entre
el Club Muntanyenc, fundat pel membre B. SERRADELL, i el Centre
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E. Barcelonès, i invita als membres de la Institució a inscriure's en
la nova entitat, integrada, en la seva majoria, per aficionats a les
ciències naturals.

El P. PUJIULA comunica un senzill procediment per a tenyir amb
doble tin. t histològic (hematoxilina i eosina) e1 talls histolbgias de
matèria injectada de carmí o d'un altre liquid injectable, combinant-se
admirablement l'estudi anatòmic amb l'histològic.

El Sr. MAGRim, de Roma, tramet nombroses separata per a la con-
fecció d'una bibliografia general del mar. El Centre Excursionista
de Balaguer ha enviat una memòria reflex de les tasques que porta a
cap la dita entitat. L'actiu P. L. NAVÁS, de Zaragoza, ha enviat per
a la biblioteca les seves darreres publicacions científiques.

El president denla compte que les gestions encaminadas a fer efec-
tiva la subvenció del Govern de la Generalitat van per bon camí.

El secretari manifesta que, a comerle de l'estiu, G. DURAR, de la
Universitat de Lilla, realitzà, pel baix Ebre, una excursió per a visitar
els jaciments jurassics citats en el seu treball sobre braquiópodes nous
de Catalunya. Fou acompanyat per Mn. BATALLER, i aplegaren nom-
nombrosos materials nous.

El Sr. SAGARRA (I) presenta diversos Ilangardaigos vius de dife-
rents colon, sobre els quals promet donar una nota.

I, no havent-hi més assumptes de qua tractar, el president aixeca
la sessió a tres quarts de nou.

COMUNICACIONS ESCRITES:

Troballä d'un cranc de foncial, nou per a Catalunya.

El Sr. CODINA comunica que, entre el material de crustacis que els
pescadors porten als aquärius municipals del Para de la Ciutadella,
hi ha un arana del fondal de davant de Sitges no conegut ni citat
encara a Catalunya. És el Geryon longipes A. MILNE EDWARDS, descrit
en Résultats des campagnes scientifiques du prince de Monaco, Expé-
dition du Travailleur et du Talisman. Els escassos exemplars d'aquesta
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espècie habiten l'Oceà Atlàntic i el Mediterrani, a una profunditat
considerable, i no es troben mai a les vores. Aquest exemplar intacte
queda exposat al públic en les vitrines corresponents als crustacis &-
Apodes del Museu de Catalunya.

Necrolog ia.

Ha mort el savi naturalista portuguès Prof. Joaquim DA SILVA

TAVARES S. J., a París, Danzic, 10, residència del P. de JOANNIS.

Fou enterrat el 4 de setembre. Era el primer zoocecidiäteg del nostre
temps, i les seves principals publicacions sobre ceeldies paleartiques i
neotrèpiques, del Brasil especialment, on temporalment havia residit,
vejeren la llum en la revista Brotéria, en l'últim fascicle de la qual,
el II del vol. XXVII-1931, segueix el seu important estudi Os Cynipi-
des da Peninsula Ibérica; treball que, en el curs de la part ja publi-
cada, descriu qualques noves cecídies catalanes. L'última residència del
P. TAVARES fou a Lisboa en la redacció i administració d'aquesta
revista, Rue Eugènio dos Santos, 118. (A. C. S.)

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 7 DE NOVEMBRE DEL 1931

PresidAncia del Dr. Pius FONT QUER

.President

Assisteixen el membres Mn. BATALLEN, BOTEY, CODINA, CHEVALIER,

ESPAÑOL, FONT QUER, MARCET, P. PUJIULA, SAGARRA, SOLA VILLALTA.

El president obre la sessió a un quart de vuit del vespre.

COMUNICACIONS VEREALS :

Es denla compte d'una circular del director del Servei Meteorològic
de Catalunya pregant que siguin designades dues persones que per
lllurs coneixements o llurs treballs de recerca es considerin les més in-
dicades per a formar part, com a botànics o biòlegs, de la Comissió
Catalana de Meteorologia Agrícola. S'acorda proposar el P. PuituLA
com a biòleg, i A. Bolos com a botànic.


