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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
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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.


