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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-
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MAS (J.), COMAS (J.), CRUSAFONT, CUIXART, ESPASTOL, Srta. FERRER,

FERRER I VERT, FONT QUER, FONT (J.), Sra. GARRIGA, GUERIN (A.),

GUERIN (M.), L. MANDULEY, MARCET, MIRAVITLLES, Srta. ORTEGA, Rom
(J.) ROMEI, SAGARRA, SER5, SOU SABARIS, VALLMITJANA, VENTALLÓ,

VILARRUBIA, VILLALTA, VIVES. El president obre l'aote a tres quarts de

vuit del vespre.

És llegida i aprovada l'acta de l'assemblea anterior.

El secretari, Mn. J. R. BATALLER,, llegeix la memòria anual que es

com segueix:

Amb l'any que está a punt de finir la Institució té ja 33 anys d'exis-

tència. La seva vida és cada dia més esplendorosa.

En .començar l'any, el membre Sr. CUATRECASAS fou nomenat pro-

fessor de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Madrid.

Han entrat en el professorat oficial d'Instituts els membres Srs.

MARCET RIBA, SOLÉ' SABARIS i la Srta. E. FUSTAGUERAS. Els SOCiS J.
SOTA PLA i M, ROSSELL I ViLI. han estat elegits Diputats al Parla-

ment de Catalunya. A tots la nostra felicitació.

Per a col.laborar a les nostres tasques en el que va d'any han in-

gressat una trentena de socis que omplenen les vacants que ens deixen
els socis donats de baixa o recentment traspassats.

Hem d'esmentar algunas pèrdues irreparables, com la mort de l'an-
tic tresorer Ascensi CODINA, que tant d'interès mostrà sempre per la

Institució; poc després hem perdut O. ROSSET, amant, com el qui més,
dels estudis entomolegics. Hem d'esmentar tumbé el traspàs del membre
numerari Jos& de LA FUENTE, prev., que morí a Pozuelo de ,Calatrava.
De tots els hem cene la corresponent biografia per al Butlletí. Han

mort també aquest any En M. LLENAS i F. WYLLN.

La Institució ha enviat la seva representació a la Festa anual que

l'Institut d'Estudis Catalans celebrà el 15 de juny a la Casa de Con-

valescència de PHisteric Hospital de Santa Creu. Prengué part en

l'Homenatge a Martí Id'ARDENYA que tingué lloc a Tarragona l'agost
darrer i assistí a les sessions solemnes de l'Acadèmia de Ciències.

Després d'una interrupció de set anys, hem pogut realitzar en el

present l'excursió científica extraordinària que estableix l'Estatut. Tin-
gué lloc a Andorra els dies 4, 5 i 6 de juny. Es dota la corresponent
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publicitat en la premsa i s'obtingué una nodrida concurrencia atenent a
les condicions poe favorables en que es realitzà. Els membres senyors
SOLÉ SABARIS, MIL BATALLER, AGUILAR-AMAT, SAGARRA i FONT QUER

s'encarregaren de la redacció d'un petit fascicle explicatiu de l'itinerari
sota els aspectes geogràfic, geològic, zoològic i botànic que es repartí
entre els assistents i diesprés s'ha publicat en el cos del Butlletí amb
la il.lustració corresponent.

Amb les bones impressions obtingudes en aquesta primera excursió,
Junta va proposar-ne d'altres. Es dugué a terme amb un èxit insos-
pitat una excursió al MontnegTe en pla botànic, sota la direcció del pre-
sident i Mr. HEIM, de París. S'inscriviren 32 persones entre pertanyents
a la Institució i a d'altres entitats culturals de Barcelona.

Hein de palesar aquí que l'exit d'aquestes primeres sortides es deu
principalinent a l'activitat del membre Sr. CANDEL i VILA, amb mèrits
suficients per a formar part de la Junta de la Institució.

Hein regularitzat la sortida puntual del Butlletí en finalitzar els
trimestres. En els temes zoològics han col.laborat A. CODINA, P. Pu-
JIULA, VILARRUBIA i el nou regent d'Entomologia del Museu, F. Es-
PAÑOL. En Botànica a anés de les valuoses comunicacions dels senyors
P. FONT QUER i BOLÓS, ha publicat novament en les planes del But-
lletí, el Gmá. SENNEN.

La geologia ve d'un quant temps ençà molt ben representada al
Butlletí i com a nous col.laboradors hem d'esmentar els socis M. Crtu-
SAFONT, CID, CHEVALIER, CLOSAS, Li. VIA, Mn. BATALLER, Martín nSICH-
MIDT de Tubingen, M. SAN MIGUEL i SOLÉ SABARIS, així com Jacint
ELIAS de Terrassa.

Els nombrosos treballs presentats aquest any no han pogut ésser
inclosos en el volum XXXII. Esperem, però, que podran publicar-se en
el de l'any que ve que tenim ja a la impremta.

Per a l'any nou bi ha el propòsit de millorar algunes seccions del
Butlletí, especialment la referent a Bibliografia així com establir un pla
orgànic en les excursions a fer, tant mes que queden a la secretaria un
parell de milers de targes d'anuncis d'excursió, romanent de temps pas-
sats.

Ens quedava per organitzar, la tramesa de publicacions estroncada
aquests últims temps, i sembla que quedará del tot regularitzada a pri-
mers d'any.
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El tresorer Sr. Prudenci SERÓ presenta l'estat de Caixa de la Ins-
titució amb un ,total dentrades de 7.365.65 pessetes i un total de sor-
tides de 3.834.34 pessetes.

Existeixen, per tant, 3.531.31 pessetes segons pot veure's en el
següent

ESTAT DE CAIXA EN 3-XII-1932

ENtRADES
Pessetes

SORTIDES
Pessetes

Saldo de compte ante- Impresió del Butlletí 4-9 de 1931 i 1-3
rior 	 1092'93 de 1932 	 1850'00

Lamines i gravats 	 980'04
Quotes cobrades .	 . 2660'00 Tiratjes a part 	 446'00

Petites despeses:
Institut d'Estudis Cata- talonaris 	 	 20'00

lans.	 	 1000'00 Circulars als morosos .	 .	 4'50
Pòlisses i segells	 .	 .	 .	 93'50

Generalitat	 de	 Catalu- Cobro de rebuts i lletres.	 115'45
nya (1930 i 1931).	 . 2466,92 Repartiment del Butlletí	 22'10

Tramesa de	 tiratjes.	 .	 81'75
Venda de publicacions 55'80 Segells de goma .	 .	 .	 15'00

Impresos de secretaria. 	 138'00
Carpetes .	 .	 .	 .	 8'00 498'30

Gratificad()	 al	 Conserge 	 60'00

Total.	 .	 . 3834'34
Saldo a compte non. 3531'31

Total.	 .	 . 7365'65 Total.	 . 7365'65

Són proposats per a revisar els comptes, els membres Srta. FERRER

i el Sr. SOLÉ SABAms.

Els membres Josep BOFILL, Pius FONT QUER i J. R. BATALLER,

atenent a l'article 2.n del vigent Estatut, proposen a l'Assemblea el
nomenament de membre corresponent de Mr. Gaston ASTRE de la Uni-
versitat de Tolosa pels seus nombrosos treballs d'investigació geològica
i paleontològica pirenaica, tant francesa com catalana. La proposta és
acceptada amb el vot en contra de Mr. Marcel CHEVALIER, que tem
una invasió excessiva del candidat en les planes del nostre Butlletí. El
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president li fa notar que la Comissió de Publicacions, cura de la publi-
eació de treballs.

El raembre Sr. CANDEL VILA llegeix a continuació unes bases per a
la reglamentació de les excursions que pensa dur a terme novament la
nostra entitat amb caraeter permanent.

Són com segueix:
D'acord amb l'article 14 dels Estatuts del 25 de novembre de 1920:
ARTICLE PRIMER. A l'Assemblea de desembre será nomenada una

ponència de quatre socis, que organitzarà la reunió extraordinària fora
de Barcelona i les excursions mensuals.

ART. 2.n El mandat d'aquesta ponència durará un any. Será pre-
sident nat el soci que ocupi la presidència de la Institució.

ART. 3.r La ponència, en virtut de l'article 19 dels Estatuts vigents
podrá convidar d'altres societats culturals, de finalitat semblant a la
nostra, a prendre part en aquestes axcursions i àdhuc a organitzar-les.

ART. 4. t A l'Assemblea anual de desembre o a la sessió de gener
será aprovat pels socis el pla general d'excursions de l'any. Cada ex-
cursió tindrà caràcter especialitzat i anirà dirigida per una persona
competent.

ART. 6.6 A la reunió de cada mes, la ponència presentarà un
pressupost aproximat de la propera excursió, que podria celebrar-se,
d'una manera regular, el tercer diumenge de cada mes.

ART. 6.6 Els directors de l'excursió en redactaran el programa amb
les indicacions bibliogràfiques i de tota mena que estimin convenients,
programa que seta repartit al moment d'inscriure's. Les despeses de
corren, etc., que siguin ocasionades per la ponencia amb motiu de l'or-
ganització i propaganda de les excursions, seran satisfetes pel Tresorer
de la Institució, un cop aprovat el projecte pel consell direetiu.

ART. Els socis que formen part de la ponencia s'encarregaran,
per torn establert entre ells, de portar els comptes de les excursions,
deis quals donaran coneixement al Tresorer, que guardará els oportuns
justificants. En el cas en que hi hagués superávit o dèfie,it, sempre que
no passi d'una xifra discreta, el Tresorer curará de finançar-los.

Amb el propòsit diverses vegades manifestat en les memòries anuals
del secretari, referent al millorament de la seeció bibliográfica del But-
lletí, el mateix membre senyor CANDEL proposa les seguents normes:

l'Assemblea de desembre, o en defecto d'aquesta, a la reunió
de gener, hom nomenarà una comissió, integrada per vuit o més socis,
encarregada de redactar una secció de Bibliografia per al "Butlletí".
Presidirá aquesta comissió el President de la Institució o la persona
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que aquest delegui, i assistirà, aräb veu i vot, a les reunions, el Secre-
tari de la Institució, que prendrà nota dels acorde.

2.a A la primera sessió que celebri la comissió es repartiran les
tasques entre els seus membres, de manera que siguin redactades notes
bibliogràfiques:

a) De tots els treballs de ciències referents a Catalunya i terres
de parla catalana — exeeptuats els publicats per la Institució — que
fessin impresos en territori nacional o a l'estranger.

b) De tots els treballs • referents a terres de la Mediterrània occi-
dental.

e) Dels manuals, treballs monogràfics i obres de divulgació que, a
judici de la comissió, puguin tenir interès des del punt de vista docu-
mental, inconografic o pedagògic.

3 • a Cada membre de la comissió es comprometrà a revisar un cert
nombre de revistes i a passar una nota dels treballs de què fa esment
l'article anterior.

4.a La ,comissió pot , acordar per majoria de vote, a proposta d'un
membre seu d'encarregar a altres socis la redacció de les notes bibliogrà-
fiques d'una determinada revista o especialitat

5.a Les notes bibliogràfiques aniran signades i s'ajustaran a les
bases següents :

a) Seran purament expositives i no contindran elogis desmesurats
ni censures agres de caràcter personal. Seran redactades en català.

b) Tindran una extensió determinada : vuit línies com a máximum
— cense comptar el títol i altres dades de publicació — per als treballs
que tinguin menys de 20 planes de text; quinze línies com a máximum
en qualsevol altre cas. Es exceptuat el cas en què es tracti de llistes
d'espècies. Si cap nota tingués una major extensió, la comissió haurà
de prendre un acord especial per a publicarla.

e) 1S'ordenaran alfabèticament per ordre d'autors dins de cada ma-
tèria.

6.a Cada any sera renovada una part de la comissió en la forma
que dictamini l'Assemblea.

7•a El fet de pertànyer a aquesta comissió no As incompatible amb
altres canees directius. Àdhuc es pot pertànyer a les dues comissions
esmentades en articles anteriors.

Intervingueren en la discussió dels articles anteriors el President,
el Secretari i els senyors AGUILAR-AMAT, CANDEL i CLOSES. Foren apro-
vats per l'Assemblea.

Són nomenats per a la comissió d'excursions de l'any vinent els
membres senyors R. CANDEL, J. CIASES, T. BOTEY i F. ESPAÑOL.
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I és acordat que les del 1933 siguin: geològiques, les del primer tri-
mestre; biològiques, les del segon; i mixtes, inicoleogiques i malacolò-
giques, les d'octubre i novembre.

El President, interpretant el sentir general dels assistents a la
darrera excursió científica a les Valls d'Andorra, proposa a l'Assem-
blea l'excursió, a la primavera, a Villa de Menorca, en pla d'estudi
i amb una durada d'una setmana; excursió que curará d'organitzar
comissió abans nomenada. L'Assemblea aprova unanimernent aquesta
proposta.

A continuació el President fa un historial de les anomalies que
comporta l'elecció anual de la Junta Directiva, a causa de no estar
determinada taxativament pel Estatut la manera d'efectuar-se: in-
terpretant el parer de roolts socis, proposa la següent norma a seguir:

En releeció a què es refereix l'Art. 4. dels Estatuts, s'entén que
hi prendran part tots els membres de la Institució, tant els que assis-
teixin a l'Assemblea general de desembre com els que, per qualsevol
eireumstäncia, no hi puguin concórrer, en el qual cas trametran a
Secretaria, en sobre dos, la papereta de votació.

El Consell Directiu, en la sessió de noverobre, farà la proposta
per a la renovació de dirrecs i la Secretaria curará de trametre les
candidatures anib l'anticipació que calgui per tal que puguin votar
els membres forans, i amb les degudes garanties per al secret del vot.

Fou aprovada la proposició per l'Assemblea després de qualques
observacions dels membres senyors Crosns, GUERIN M., SAGARRA, AGUI-

LAR-AMAT, BATALLER i FONT QUER.

Finalment es féu la renovació dels càrrecs de President, Vice-se.cre-
tari, ,Conservador i Conseller. La sessió és aixecada breus moments per
preparar la votació, que comença votant tots els 39 membres presents,

com a resultat de l'escrutini, en què actuen els senyors GUERIN
ANDORRÁ i BOTEY, són elegits els membres següents:

President: Pius FONT QUER, 38 vots.
Viee-secretari: Timoteu BOTEY, 26 vots.
Conservador: Francesc EsPAgTor., 30 vots.
Conseller: Ignasi de SAGARRA, 37 vots.

no havent-hi més assumptes de què tractar, el president clon l'As-
semblea prop de les nou de la vetlla.


