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SECCIÓ OFICIAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 8 NOVEMBRE DE 1928

Presidencia del R. P. Jawne PUJIULA, S. J.

President

A les 18 hores, 30 mimas, assistint-hi els membres senyors CANALS,

CODINA, CUATRECASAS que actua de Secretari, i CHEVALIER, el Presidènt,
obra la sessió.

El senyor F. X. FARRERÓNS excusa rassistència.
Es adinès el membre En Francesc GINER MARI de València, carrer

Padre Rico, 6, qu'es dedica a Zoologia, presentat en la sessió anterior

pels senyors J. B. de AGUILAR-AMAT, BOFILL, A., i Copusp.
El senyor CUATRECASAS fa circular nornbroses fotografies del seu viatge

per Espanya, d'interès geològic i botànic com la de la planta Callithro
articalata de Cartagena (única localitat a huropa) i dels granits de Siete

Picos al Guadarrama (exemple de disgregació atmosférica) i altres de for-
macions vegetals.
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TREBALLS ORIGINALS:

F. GINER MARI: Contribución al estudio del Género Nassa. Parte I. —
J. B. de AGUILAR-AMAT: Observaciones Malacológicas. VI. Algunos Molas-
cos de Cofrentes y de Játiva.—R. P. J. PuuuLA, S. J.: El termorregulador
Redin.

Després de donar compte el Bibliotecari de les publicacions rebudes,
especialment dels nombrosos separata del P. NAvÁs i no havent més as-
sumptes de que tractar, el President aixeca la sessió a les 19 hores,

45 minuts.

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 6 DESEMBRE DE 1928

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

Presidént

A les 19 hores amb assistència dels membres senyors Mossèn BATALLER,

CANALS, CODINA, CUAFRECASAS que actua de Secretad, CHEVALIER, FARRE-

RÓNS, PALET, SAGARRA (1), SANCRISTDFOL, el senyor President obra la sessió.

El President saluda al conegut lepidopteräleg Horado QUERCI con-

vidat.
S'admet el nou membre En Ramón VILARRUBIA i MASGRAN, que viu al

carrer de Caputxhis, 2, Vich, i es dedica a Botánica forestal i Entomologia,
presentat en la sessió anterior pels senyors CODINA, PUJIULA i CUATRECASAS.

COMUNICACIÓ VERBAL:

Un nou Cynipid (Hvm. CVNIPIDAE) a Balenyà (Vich-Barcelona).—

Manifesta el senyor CODINA que recentment el P. TAVARES, S. J., ha des-
crit («Broteria», Ser. Zool., fasc. III, pp. 149-152 [fig.], 1928), el Neuroletus

Codinae nov. sp. sobre d'9 de la generació sexuada, insecte aparegut en

maig del primer any. La ceddia menuda comprimida de 2 mm. 1 d'l

metre de grossària, és més o menys el'Iíptica, amb una petita verruga en

mig d'una de les dues cares, color de sofre o de palla amb pocs pèls, de

la matèixa color de la ceddia, de parets molt primes semillenyoses, pot
estar situada en un mento (typus), en un botó florifer, en un botó ordi-

nari no florifer, en 0110 estipula, en el peciol de la folla, en el ltiu de la


