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INSTITUCIÓ CATALANA D'Hl STÓRIA NATURAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 3 DE DESEMBRE DEL 1932

Presidència del Dr. Pius FONT QUER

President

ii assisteixen els senyors membres: AGUILAR-AMAT, ALVAREZ,
AMENGUAL, ANDORRA. , ANGEL, Mn. ARIMON, ARTIGAS, BACH, Mn. BATA-
LEER, BOFILL, BOLÓS, BOTEY, CANDEL, CHEVALIER, CLOSES, Srta. CO-
MAS (J.), COMAS (J.), CRUSAFONT, C UIXART, E SPASTOL, Srta. FERRER,
FERRER I VERT, FONT QUER, FONT (J.), Sra. GARRIGA, GrUERIN (A.),
GUERIN (M.), L. MANDULEY, MARCET, MIRAVITLLES, Srta. ORTEGA, ROIG
(J.) ROMEI, SAGARRA, SERÓ, SOLí SARARIS, VALLMI TJ ANA , VENTALLÓ,
VILARRUBIA, VILLALTA, VIVES. A l'hora reglamentüria el president obre
la sessió.

Són admesos els nous socis següents:

Sr. Joan PERICOT i PRATS, professor a l'Institut Balines, presentat
pel Sr. CANDEL i 3111. BATALLER a la Rambla de Catalunya, 36,
1.r, 2.a i es dedica a Mineralogia.

Sr. Ismael del PAN FERNÁNDEZ, catedräitic de l'Institut Balmes, pre-
sentat pel Sr. CANDEL i Mn. BATALLER Vin al carrer d'Urgell, 251, 2. 1 ,
3a i es dedica a Geologia.

Sr. Jaume COMAS GIPUL6, estudiant de Ciències Naturals, presentat
pels senyors, J. ÁLVAREZ i F. EsPAko6; viu al carrer de Villarroel, 182,
2.n, 4.a i es dedica a Biologia.

Sr. Eduard ALBORS CARRERES, professor a l'Escola Normal de la
Generalitat, presentat pel Sr. CANDEL i Mn. BATALLE'?; viu al carrer
de Ríos Rosas, 41.

Instituto Geológico y Minero de España, presentat pel Sr. Pius
FONT QUER i Mn. BATALLER. Cristóbal Bordiu, 12. — Madrid

Institut d'Higiene de Girona, presentat pel Cap de Secció Sr. Jaume
PAGÉS, pel Sr. FONT QUER i per Mn. BATALLER.

Són presentats nou socis Inés.

El membre iM. CHEVALIER parla d'un extens treball sobre l'estrue-
tura i l'orogènia dels Pirineus terciaris de Catalunya. Exposa el re-
sultat sintètic dels seus estudis durant molts anys d7excursions sobre el
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terreny, i arriba a conelusions originals i molt personals que difereixen
molt de les idees generalment adMeses sobre el particular.

El professor SOTA i SABARIS, a més d'algunes bibliografies, clima
compte deis seus estudis sobre les terrasses del eurs inferior de la No-
guera Ribagorçana, complement del que publica el 1929 sobre el Segre
en la proximitat de Lleida; en una llargada dluns 35 quilòmetres, les
terrasses de la Noguera Ribagorçana presenten un gran desenvolupa-
ment, sobretot quatre que estan situades a 5, 25, 60 i 120 metres sobre
el nivell del riu.

El soei Sr. EsPASíon presenta una llista dels insectes recollits al
Montnegre amb motiu de l'excursió feta per la Institució el dia 12 del
passat novembre i una nota sobre una captura d'interès a la Vall d'Aran
i un Ptinidae (Col.) nou a Catalunya.

Mn. L. VIA tramet un Catàleg sistemätie dels crustacis dels ordres
Podo phtalmata i Stomatopoda existents al Museu del Seminari revisats
curosament per ell.

El Sr. Josep CLOSES llegeix un interessant treball sobre una elapa
de jurässie inferior (liäsie) que ha explorat als voltants de Mora d'Ebre
i que no figurava en els estudis fets fins ara: acompanya el treball una
selecta il.lustració.

El Sr. Guillen]. COLOM, de Sèller, tramet una nota sobre foraminífers
en què explica la troballa de l'Halkyardia minima a l'estampiä d'Alaró
(Mallorca) i la Choffatella deeipiens a l'aptiä de Palomar (Terol).

El P. PunuLA denla una nota titulada "El cloroformo y los ele-
mentos nerviosos".

El Sr. I. de (S'AGARRA explica la captura d'un tauró (Hexanchus gri-
seus Gmel) al litoral català pel patri() Josep Albiol de la barca "Tomás-
José" a la mar de Sant Sebastià davant de Garraf a 44 braees de
fondària; aquest exemplar denominat vulgarment bocamoll té quatre
metros de llargària i prop d'una tona de pes. Ha estat eedit a l'Agua-
rium de Barcelona pel Gremi de Peixaters de Barcelona i el seu radi.
L'exemplar estudiat per Lozano Rey en la fauna ictiológica fa 55 em.
Bolívar menciona un exemplar pescat a Corunya el 1906 d'enormes di-
mensions, 4,82 metros. L'exemplar ha estat capturat el 3-XII-19322
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El Sr. FONT QUER presenta una nota sobre noms populars de fongs
de Catalunya i sobre la dispersió d'algunes espècies rares; és de notar
sobretot la terminologia referent als moixernons.

Dóna compte dels treballs micolbgies realitzats pel Prof. HEIM, del
Museum cle Paris, per encàrrec de la Junta de Ciències Naturals de
Barcelona. Han estat visitades les segiients localitats: Berga i
Núria, Puigmal, La Salut, cap a Collsacabra, Collada de Santigosa,
Montserrat, Sant Guim, Massanet de Cabrenys, Darnius, Quart, dunes
de l'Escala, Tossa, Serra de Prades . Castelldefels i Montnegre. El
Prof. HEIM redactara una memòria que publicarà el Musen de Ciències
Naturals, amb les dades científiques obtingudes.

Els dies 23 i 24 d'octubre fou celebrada a Olot la cinquena Exposi-
ció de Bolets de Catalunya, sota el patronatge de l'Ajuntament i amb la
col.laboració del nostre Museu. Els dies 29, 30 i 31 d'octubre i 1, 2,
3 i 4 de novembre fou organitzada a Barcelona la sisena Exposició, a
l'Hivernacle de la Junta de Ciències Naturals. Foren exhibides 300 es-
pecies de fongs i hi assistiren 6567 visitants. Encara fou organitzada
enguany una altra Exposició a Girona, que és la setena de Catalunya,
per l'Institut d'Higiene d'aquella ciutat i el Museu de Barcelona, amb
l'eficaç col.laboració del Sr. Joaquim CODINA, Pentusiaste anicbleg de La
Cellera, els dies 5 i 6 de novembre. Totes elles han tingut un èxit
extraordinari de públic, que fa creure en una continuïtat ben desitjable
per als anys successius.

L'excursió al Montnegre fou realitzada d'acord amb la Institució.

I no havent-hi més assumptes de què traetar, és aixecada la sessió
a tres quarts de vuit.

ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 3 DE DESEMBRE
DE 1932

Presidència del Dr. Pius FONT QUER

President

Amb assistència dels senyors membres: AGUILAR-AMAT, ÁLVAREZ,
AMENGUAL, ANDORRA' , ÀNGEL, Mn. ARIMON, ARTIGAS, BACH, Mn. BATA-
LLER, BOFILL, BOLÓS, BOTEY, CANDEL, CHEVALIER, CLOSES, Srta. CO-


