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falla del Quercus Robar L. Li fon trarnesa entre altres ceddies pel jove
naturalista J. VILARRUBIA com de Balenyà. A donat la coincidència de que
el P. TAVARES va trobar àdhuc la matéixa cecidia sobre Q. pedunculata
Ehrh. en el Valle del Tamuja (Rosal, Pontevedra) encara que no obtin-
gué l'insecte.

D'altres dues novetats cecidiolügiques dóna compte ädluic el matèix
comunicat, degudes als Cynipids, que són:

Neuroterus tricolor (Hartig), Barcelona (Sarrià) (P. E. Sáz, S. J.), en
Quercus sp., nova per a Catalunya i regló oriental d'Espanya.

Biorhiza pallida v. Coa'rnae Tav. nov. v. de quina troballa i procedèn-
cia n'ha donat compte en una nota bibliográfica, apareguda en el BuTI.Lurf.

TREBALLS ORIGINALS:

R. P. L. NAVAS, S. J. Excursiones por la provincia de Gerona, en
julio y agosto de 1928.—R. P. J. PUJIUL A, S. J.: Un fenómeno de Hidrot ro-
pismo.—D. PALET i BARBA: La Prospecció subterrània, pel nieti procedi-
ment rábdic en les investigacions geològiques. Uns primers resultats. (No
entregat).

I no havent més assumptes de què tractar el Presidènt aixeca la ses-
sió a les 20 llores.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 28 DESEMBRE DE 1928

Presidencia del R. P. Jaume PUIIULA, S. J.

President

Amb assistència dels membres senyors BOTEY que actua de Secretari,
CODINA, CUATRECAsAS, CHEVALIER i ZARIQUIEY (fin), el sein.or Presidènt obra
la sessió de segona convocatoria, quinze minuts després de la primera,
a les 18 hores, 45 minuts.

El senyor BOTEY llegeix l'acta de l'assemblea anterior que es aprovada
sense modificacions i dóna compte de la marxa de la INSTITUCIÓN dutant
l'any 1928.

Com a Tresorer presenta el senyor CODINA l'Estat de Caixa de l'INSTI-

TUCIÓ amb una total d'entrades de 3433'15 pessetes, i un total de sortides
de 2946'80 pessetes, ço que elöna un saldo d'efectiu actual en Caixa de
486'80 pessetes. Per a l'examen dels comptes són nornbrats els senyors
AGUILAR-AMM i CUATRECASAS.
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Seguidament es procedeix a l'escrutini de paperetes de vot rebudes
per a la renovació parcial del Consell Directiu durant el bienni 1929-30
Els senyors CUATRECASAS i ZARIGUIEY (fill) ajuden l'escrutini.

Han votat els membres senyors: AGUILAR-AMAT, ANDORRA, ATENEO BARCE-

LONÉS, BARRE , M. a , BOLOS, BORRELL, BOTEY, CODINA, CUAlRECASAS, CHEVA-

LIER, ESPAÑOL, FOLCH, J., FREIXAS, GARGANTA, MAS DE XAXARS, P PUJIULA,

ROSSET, SAGARRA, F. X., SAGARRA, I., TORRES, ZARIQUIEY (pare), ZARIQUIEY

(fill).
Pel resultat de l'escrutini queden elegits els membres següents:

Presidènt: Dr. R. ZARIQUIEY (fill), 21 vots.
Vice-secretari: T. BOTEY, 21 vots.
Conservador: F. X. FARRERONS, 13 vots.
Conseller: J. FOLCH, 21.

Foren aprovats tots els nomenaments de membres efectuats en l'any
corrent.

L'assemblea accepta la proposta del senyor BorEy que per les elec-
cions vinentes es trameti una sola papereta en blanc per que els membres
l'omplin amb els noms dels que desitgin elegir i que aquestes paperetes
constitueixin ja els vots definitius. Adhuc s'accepta la del senyor CUATRE-

CASAS i s'acorda que l'Assemblea m'ya' se celebri després de la sessió
científica de desembre al mateix

Pel lloc vacant de Vice-president s'acorda proposar al P. PUJIULA que
accepta el càrrec amb carácter interí fins a fi d'any.

Exhaurits els assumptes per a tractar, el Presidènt declara closa l'As-

semblea a les 19 hores, 45 minuts.


