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SECCIÓ OFICIAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 1.r D'OCTUBRE DEL 1932

Presidencia del Dr. Pius FONT QUER

President

Hi assisteixen els senyors membres ALVAREZ, ANDORR1, Mn. BA-

TALLER, BOLÓS, BOTEY, CHEVALIER, CLOSES, FONT QUER (P.), FONT (J.),

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

Elegida	 són admesos els nous socis següents presentats a la
reunió d'Andorra :

Sr. Joan NOGUÉS ARAGONÉS, professor de Filologia i Semàntica a
l'Institut-Escola, presentat pels Srs. P. FONT QUER i CANDEL VILA.

Dr. Josep ESTALELLA I GRAELLS, director de l'Institut-Escola de la
Generalitat, presentat pels Srs. P. FONT QUER i R. CANDEL VILA. ES

dedica a Botànica, principalment Orquidies.

Srta. Enriqueta ORTEGA FELIU, professora de la Universitat, pre-
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sentada per M. dels Àngels FERRER i R. CANDEL VILA. Es dedica a
Biologia. Viu al carrer de Martí, n.° 104.—Barcelona.

Sr. Àngel GALISTEO GUALLART, llicenciat en Ciències i Farmàcia,
professor de l'Institut-Escola, presentat per P. FONT QUER i R. CAN-
DEL VILA. Viu al carrer Diputació, n.° 203, 3.r, 2.a.—Barce1ona.

Srta. Joaquima COMAS i Ros, llicenciada en Filosofia i Lletres,
professora de l'Institut-Escola, presentada per P. FONT QUER i R. CAN-
DEL VILA. Es dedica a Geografia. Viu al carrer d'Avinyó, 20.—Bar-
celona.

Són presentats set nous socis.

Es dóna compte de l'assistència de la Institució a les festes del Cen-
tenari de la mort de Martí d'Ardenya i es comunica l'acord de pu-
blicar conjuntament amb Cavanillesia les investigacions hotäniques so-
bre el sexe de les plantes tan aviat com resolgui l'assumpte la Comis-
sió de publicacions.

És presentada pel regent d'Entomologia del Museu una nota bio-
gràfica del Sr. Asensi CODINA, membre il.lustre de la Institució.

Fou comunicada la pèrdua d'un altre insigne zoòleg, el Sr. Jaume
BARRERA, de Teià, del qual fa un complert elogi el membre Timoteu
BOTEN.

BATALLER notifica la defunció, ben recent, del P. LAFUENTE
ocorreguda a Pozuelo (Ciudad-Real) on tenia la residencia feia raoltg
anys.

El Sr. LLOPIS (N.) dóna campte de la troballa al silúric de Cerdanya,
a la Molina d'un fòssil nou per a Catalunya el Calymene Tristani
Brong. que demostra l'existència del nivell de Llandeilo, representat
sols litoleicament a Catalunya. Amb el Sr. VILLALTA han estudiat una
nova fauna tribica trobada per el% a Catalunya. Aquest membre parla
de l'existència al jaciment de Sant Quirze de Terrassa del Dinotherium
giganteum Kaup var. laevis que han reconegut amb el Sr. CausAFüNT.

El Sr. AGUILAR-AMAT, presenta una nota sobre la resistència vital
del caragol de Cuba Caraeolus marginelloides i dóna compte que els
dits caragols han criat en el Laboratori de Malaeologia del Museu de
Ciències Naturals.
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El Sr. BOLÓS llegeix una nota sobre la gramínia Oplismenus undu-
latifolius, planta nova de la flora ibèrica trabada l'any 1889 a Castell-
fullit (Girona), coneguda solament del cantó sus de Tessino. Dóna
detalls de la seva estació a la Font del Serrat, Olot.

El 'Germà SENNEN tramet un extens report intitulat "Ma 3.mc cam-
pagne botanique du Maroc (1932).

BATALLER presenta de part de M. DONCIEUX de la Universitat
de Lyon (Frana) "Notes paléontologiques sur quelques mummulites
d'Espagne" amb exemplars que foren recollits a Catalunya i a Anda-

lusia. Anuncia ¡tumbé un treball sobre dents de selacis dut a tenue al

Seminari per Mn. ROCABERT. Ampliant la comunicació feta en una de

les sessions anteriors sobre els espongiaris fòssils de Catalunya notifica

que el jaciment reconegut a Eusquera pertany probablement al Caloviä
inferior i ve caracteritzat pel Clydoniceras eliscus Sow.

En Pius FONT QUER comenta unes recerques del Senecio auricula
Bourg., planta relativament rana a Catalunya, trabada als voltants de

Sanahuja.

A les vuit del vespre, no havent-hi més assu3nptes a tractar, és
aixecada la sessió.

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 5 DE NOVEMBRE DE 1932

PresieMncia del Sr. Ignasi de SiAcARRA

Hi assisteixen els senyors membres ALVAREZ, Mn. BATALLER, BOTEY,

CANDEL, CHEVALIER, CLOSES, ESPAIZIOL, FONT (J.), Rom (J.), SAGAR-

RA (I.), VILARRUBIA, VILLALTA, VIVES (T.) i VALLMITJANA. Per absència
ael president titular, presideix el membre més antic entre els presents,
Sr. SAGARRA, qui obre la sessió a les set del vespre.

Són radlnesos els nous socis segiients:

Cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Madrid, presentada pel Sr. FONT QUER i MIL BATALLER.


