
2 1 iNN I It (16 ('.in'Iltsrota.i N:rruRAf.

Sh;SS10 ('IENTIFI(' A DE1. DIA 9 DE FE13RER DEL 1935

Presidencia del J) R. HATnt_t.eh

T(^ Iloc a la salt Cervantes, de I'Institut d'E,tudis Catalans.
S'obre la resits at un quart de vuit.
Hi assisteixen els Srs. B:rrAt.ttttt, CANDttt., Costs, ESIARTI^S, FARRE-( l s, I.t.r rl-t. J1ACAt, ALtsct ANS i OKtcn..
S'aprova I'acta de la sessid anterior i s'admet el non soci Sr. Antoni

Monclus i Tordt.
Sbn presentats els noun socis : Asuciaci6 professional d'Attlirs Alum-

nes de l'Escola Superior d'Agricullura, presentat pel Dr. Rataller, i Oriol.
I aixi mateix la Caixa de Pensions per a la I'ellesa i d'Eslalvis.

El Sr. Closes diina compte del seu treball cie classificacie) de tots
aquells minerals que van t,sser recollits en I'excursie) de Poblet.

Per ara ha trobat tres minerals encara no citats a Catalunva : una
cabrerita, una farmacolita, i un;t Heindenherita, fent renutrcar que en-
cara n'hi queden moltes a classificar, les quals han de constituir objecte
per una nov;t comunicacilo.

El Sr. ('andel fa notar la satisfacciu amb qui^ la lnstituci(i ha de
veure el recent nomenament de catedrittic del nostre consoci Font Tullot.

El P. J. Pujiula es dol de qur" no tingueni intercanvi de publicacions
en alguns floc., destacats, com ho 6s el \luseu de Zoulogia de Berlin.
A continuaciu aporta un interessant comunicacio sabre I'evoluciu del letge
en la perdu, font remarcar que aquest animal bo i t sser amniotic pre-
sent;) ja al, cinc dies del seu desenvolupanent, veritables tubs o con-
ductes hiliars i no les gemnacions i trace rules solides que Ii pertoquen,
segonns les lleis que regeixen l'organogAnia cl;assica.

El Dr. Bataller d(,na c(mpte de In tortnga presentada en In sessit)
anterior i mostra unes boniques lotografies del peto vist des de les dues
bander. Fa un xic d'historia de les tortugues trohades fills avui en altres
regions de I;t Peninsula i fa consideracions prop del tamamv i la forma
d'aquesta.

EI Sr. President, a falta del Sr. I,lopis, dOna compte de I'excursi(-
a celebrar el 24 d'aquest rues a El Far i La Salut (Girona), i rem;nra
la seva especial importitncia al punt de vista geologic i botimic.


