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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.
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Sr. Domènec VENTALLÓ VERGÉS, regent d'Aränids i Mirapodes al
Museu de Cieneies Naturals de Barcelona, que viu al carrer Urgen, 87,
4.t, 2.a, presentat pel Sr. FONT QUER i Mn. BATALLER, es dedica a En-
tomologia, especialment Aràcnids.

Sr. Jaume 'ANGEL AYMERICH, llicenciat en Ciències, recol.lector del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que viu al carrer del Mont-
seny, 83, presentat pel Sr. FONT QUER i MR. BATALLER, es dedica a
Botànica.

Sr. Mariä FERRER BRAVO advocat, que viu al carrer de Londres,
370, 5 .t, 2.a, p

lepidòpters.
Sr. Josep L. VIVES, enginyer de boscos, que viu al carrer de Va-

lencia, 372, 5.t, presentat pel Sr. BoTEY i Mn. BATALLER, es dedica a
Silvicultura.

Sr. Enzo ROMEI, naturalista, que viu al carrer de la Diputació, 320,
B, presentat pel Sr. FONT QUER i Mn. BATALLER, es dedica a Lepi-

dòpters.
Sr. Trinitat VIVES CASANOVA, estudiant, que viu al carrer de Caso,

60, presentat pel Sr. FONT QUER i Mn. BATALLER, es dedica a Botànica.

Són presentats sis nous socis.

El membre Sr. CANDEL comunica el pla d'una excursió científica al
Montnegre per explorar la flora micolegica sota la direcció del pro-
fessor HEIM del Museum d'Histoire Naturelle de Paris, que fa un mes
recorre amb èxit diverses localitats catalanes. A l'excursió són invitades
altres entitats com el Centre Excursionista de Catalunya i el Club
Muntanyenc Barcelonès.

El soci T. BOTEY innova la troballa a Dosrius d'un bolet nou per
la flora de Catalunya el Phallus imperialis, del qual ha recollit diversos
exemplars en bon estat.

El P. Jaume PUJIULA tramet una comunicació sobre "Una forma-
ción embrionaria de evolución eaudocefälica".

El membre AGUILAR-AMAT presenta una nota sobre la troballa a
Tavertet de la Laminifera (Bofilliella) subarcuata que es coneixia so-
lament de Lladó (Girona).

resentat pel Sr. FONT QUER i Mn. BATALLER, es dedica a

El Sr. Francesc ESPASiOL llegeix una nota necrològica del membre
suara traspassat Rev. Josep M. de la FUENTE, ponderant la seva sen-
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zillesa i l'amor que sempre professà als estudis entomolbgics. Presen-
ta al mateix temps una cornunicació sobre la Chalcophora mariana
Lap. (Col. Buprestidae) al Marroc, recollida en l'expedició &uta a ter-
me aquest any pel IMeseu de Ciències Naturals de Barcelona.

El membre VILARRUBIAS presenta un recull de zooceeídies vigatanes,
en bona memòria del P. TAVARES, qui descriví, poc abans de morir, al-
gunes formes noves, trameses pel comunicant.

El Sr. VALLMITJANA comunica haver aplicat el mètode trierbmic de
GALLEGO amb bons resultats en els infusoris, particularment en pre-
paracions panoràmiques.

El Sr. N. LLOPIS entrega una comunicació sobre l'existència del ni-
vel! de Calymene al baix Pirineu pels volts de La Molina (Girona).

Mn. BATALLER fa breus consideracions sobre la publicació de G. As-
tre, de Tolosa, referent als rudistes de Catalunya per ell recollits i
estudiats, i arriba a la conclusió que la nostra terra és la provincia
zoològica més rica i més important del món en els temps cretacics; dles-
eriu entre altres formes noves una Pseudotoucasia catalaunica de Cas-
tellví de la Marea i Canelles (Lleida).

El Sr. Ignasi de SAGARRA dóna compte de la presència del Phoxinus
hispanicus a Catalunya, procedent de la Muga i els seus afluents,
prop de Figueres, on l'anomenen "Escanyagats": la troballa es deu a
En Lleonard ICASAS, que els ha tramesos a l'Aquàrium de Barcelona.

En J. VILLALTA i 11\11. CRUSAFONT presenten una nota sobre els
vertebrats fòssils miocènics del Vallès, titulada "La presència del Dino-
therium giganteum Kaup subesp. laevius Jourdan a Sant Quirze de
Galliners".

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el president aixeca la
sessió a dos quarts de non.


