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PERSONAL 'FÈCNHC L AUX~LJAR

lo-MUSEU mE CIENcms NATURALS

Direeior: A.rtl!).r B@f,iU ~ Poen

IDtElP1i.R'I'AMEN':F DE GE0L(')GIA:

Conservador: FIi3:mcesc Paréilío Va~uef
Reg,en,t de Petrografia: M. Sam. Miguel de la Càmar:a.
Reg~nt de Paleontol(i)gia i. Director del Mapa Geolègie: M.Faura f"

Sans .
.Auxiliars: EJ;lilília Mestres, F.Gil iA. Pertusach.

D'EP:ARTAMEN':F :mE BOTA:NICA
: J.

Conservador: P. Font i Quer .
Recollector: Enric Gros
Jardiner: Joan Sanaamaria
Auxiliars: Emma Civit i Josefa Mata

DEPARTAMENT DE ZOQLOGIA

(kmservader: Ignasi de Sagarra .
Regent d'invertebrats marins: E. Fernàndez Galiano
Regent d'Insectes Coleòpters, Miriàpods i Aràcnids: Ascensi Codina,
Regent de ReptiZs i Batracis: Joaquim Maluquer .
Regent de Mamlíjers i Anatomía comparada: Joan Bta. d'Aguilar

Amat
Preparador: Uuis Soler Pujol
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Recollector, Jaume Novelías
Auxiliars: Salvador Escoté, Antorria Sánchez, Concepeió !Ji(j)rba,

Carme Girnenez i Jacinta Vives

n.-PARC ZOD:L{)GiC .

Director: 'Vacant

Conservador: Gerorsi .Darder
Regent del Vivar.i i Aq,uari: Salvador Maluquer
Auxiliar: Manuel G©.ñi

m.-NEGOCiAT ADMIN~STRATIU

Secretari general: ]@sep Mal uquer
Oficial de Secretaria: Joan Matusana
Tenedor de Llibres: Mariills Comàs
Au!)€iliar: Mereè MateM

/



ACORDS DE LA

JUNTA DE GIENCIES NATURALS

(Extret del Elibre ti' Actes)

SESSIÓ DE FG> DK6ENER DE I919

Presideix: En Cassirnir Giralt
President

Aprovació de l'Estatut de la Junfa.-EI Sr. Secretari dóna
compte d'una ecnsunicació de la Diputació de Barcelona tra-
metent a la JUOJtat'acord d'aprovació de l'Estatut.

Colleccló Tarré. - El Sr. Conservador del Departament
de Zoologia: tramet a la: Junta l'inventari de la Collecció
Tarré, llegada al Museu.

Concurs per a proveïr el càrrec de Conservador. del De-
partament de Geologia.-La Junta acorda per unanimitat accep-
tar en totes ses parts l'informe de la Ponència encarregada de
dictaminar sobre'Is mèrits dels concursants a la plaça de Con-
servador de Geologia, i en conseqüència proposar a l'Excelen-
tíssém Ajuntament el nomenament d'En Francesc Pardillo
Vaquer.

Obra del Mapa Geològic.-Es acordat ratificar al Dr. En
Mariaa Faura i Sans et nomenament de Director del Mapa
Geològic de Catahmya, a~ceptant la següent distribució de les



Gratificació ai Director del Mapa
Un topògraf a ~.660.

Un auxiliar, a, ~o@ .
Despeses de viatges d'estudi
Material.

1.600 ptes.
3.600 »

\ijoo »
3.600 » .

90>(!) »

10 Junta de Ciències Naturals de Barcelona

10.000 pessetes que figuren en el Pressupost orliiiI1lari de la
'Junta per a despeses del Mapa:

1O.@0)0 ptes.

Es acordat també cGncentrar la ~aj(i)r a<etivltat em el mapa
escala l)lOO.00(j) que està en execució, d'ac0rcd amb [a Seceié
de Cartografià de la Mancemunitat, ql!1edant norneoada una
Ponència que. haurà d'entendre em aqmest afer, integrada pels
senyors E;n Jaume Alrnera, Em J. M.a BORN i PicB.üt, ~Pl M.
Cazurro,.En D. '[Palet iBarba, i En U. M.o ViGial, amb el dQlc-'
tor Em M. !F\auFa com a Secretari. .

Gl1iatificació exlraorl!tinària.-La Junta dóna ura vot de grà-
Cies al Sr. PFesiafeIlt, l'er a l!lJ.ue,cd'acord amb el Sr. Treserer-,
facin efeceiva U1il~ gratificació extragrdinària al¡persQlnal <deb
Junta qMe ne estigldi afecte a ta nòmina MUI1l.'iGi~ai, em la ma-
reixa p~opGrci<6 delJVers@l1I.ai de! M~'mi<eipi, que aI1lirà a eàsree
del remaneet de la JOaFtida <~l?eFsoli1ah>det [flressmp<Dst de~a
lumta.

J

!finesidieix: En Maml!1el CaZ1&fF0
Vioe-Presiderü



Seeo:ió Oficial

Nomenarnents.-A Wr©PQstadel IDF. Faura la Jumta norrre-
na al SF. En ï¡:duard Bressa [il@ra t@19ògrafdei Mapà Geolò~i~,
i a la Srta. Na 10o~o'rsMestFes al1xili:aFde la Secció Paleonto-
,lògica:.

Prèrrega del rressu:p(i)s~.- Tenim1i en ~omJDlleque'l Pres-
Sl!ljpostde la ll!lnta pel" a IgUj, no p(j)t C@!lID.@lilçarde regir fins
que vigeixi e1).;funiciJ,'la~; Q SiglilÏ.en Ior cl'aIDri[, és acordat que,
durant eI primer trimestFe de ~919, les despeses per a pers@-
Fila~que sobrepujin la quamtltat consignada per a cama teimès- '
tre ePI ffig,g, de $.¡§O pessetes, passjn al capítol llA disposició
de la j u nta».

Oblies a realitzar.-Ate!ilent les explicacions donades pels
Srs. ~al'lra, !Pardillo, Sagarra i Secretar], queden aprovats els
pressupostos presentats per a: la realització de les obres més
urgents del Museu" seg0lPlsels acords de la sessió de 13 de de-
sembre de 1918, que importen unes 25.000.pessetes.

SESSI0 DE,7 DE MARÇ DE 1919

Presideix: En Manuel Cazurro
Viee-Presidetit

Mort del Dr. Almera.-La Junta, per uaanisnitat, fa cons-
tar en acta son sentiment per la mort del que fou Vocal Ho-
norari de la mateixa, el Dr. En Jaume Alrnera Comas, l'emi-
nent geòlec català, acordant ensems donar el nom de «Sala
Afme:r.a» a una de les dugues del Museu Martorell.ton queda-
Fà iQstaHada la eollecció paleontològica que ell estudià, pro-
cedent dels treballs GleiMapa Geològic de Catalunya.

Exploració a Fernando Poo i Rio Benito.-La Junta acor-
da contFHmir a la exploració de Fernando Póo i Ric Benito
que dnrà a terme el SF. Escalera, de Madrid, quedant-se amb

II



12 junta de.Ciències Naturals de Barcelona

tots els ocells, rèptils i batracis que reculli , per 'Wl1a quantitat
global de 4.000 pessetes, de Les quals se l'l'hi avençaran 3.000,

demanant una opció per al demés que reculli, a excepció dels
lots compromesos amb el Museu i de Ma<drid, per a: la quar
quedaran en reserva al tres 4.000 pessetes. .

Reforma del Pressupost de la Junta.-EF1 virtut dels acords
anteriors que afecten al Préssupost de la junta, i per ta falli-
da de 8.500 pessetes del reraanent de l'any anterior que la Di-
putació La utilitzat per aJ saldar deutes del Mapa Geològic,
així com 9.000 del Pressupost d'enguany; pel" mor de F1@ h.a-
ver estat augWlemta0la la partida d e] Pressupost Ml!micipa~ per
a personal de la Junta; per tot això aquesta acorda modificar
sem propi Pressupost pel" a IÇP9-192t1, en la forma següent:

n-.rGRESSOS

1. D€ l'Excm. Ajuntaraeat:
a) Personal. 35.@OO pessetes
b) Mater:ial. 4G>·0é:l6 »

IL E>.ela Excma. DÈ,plJl:rt:ació:
a) Conslgfl3!ció onül,ilària . 25.000 »
b) » €xtra©Fdinària . 7J)00 »
e) Despes€s!1lel Mapa Geo,l@gic. 7.000 »

in. R:eGap~ació de ~a ffl!ln!ia. 9.000 »

1.23.006 pessetes



Secció Ojieiat

I-
u.

OES'\P:ESES

Perseoal. 40. eoo pessetes

Museu de C~èl\lccies iNaJ1!ura]s:

Departamel'lt de Ge@togia. 2.'700 »

~> !lBotàlilicca. 6.@00 »

» Zsolegia. 6.2(j)O »

Despeses generals. 3. t QlO >::>

Ma~a Geològic. ,.500 »

Parc Zoològic. 24·QOGl »

Despeses 'gel'levals de ,la Junta:
Secretaria. 2·4°0 »

Biblioteca. 2.500 »

!!Pm bEccaCi:~(\;¡ns 8.000 »
Obres acerdades. 16.000 »

DesG@m:lpte. 960 »

A disposició de la Junta. 3.640 »

Total. 123.000 pessetes

Ht
IV.

SESSIÓ DE l l D'AElRIL DE 1919

Presideix: En Cassirnir Giralt
President

Concurs per a proveir el càrrec de Director del Parc Zoolè-
gic.-Queda nomenada una Ponència formada }Jels Srs. Pre-
sident de [a Junta, en Cassimir Giralt; En Manuel Cazurro i
En Josep¡ M.a Bofill i Pichot, encarregada d'examinar les ins-
tàneies presentades al concurs per a proveïr el càrrec de Di-
rector de! Parc Zoelògic i donar dictamen.

•



Vice-President

junta de Ciències Naturals de Barcelona

SESSIÓ DE L6 DE MAIG DE rgt9

Presideix: :En Manuel Cazuaro

Aoords de la Pnnència del Map:a GeoI0gic.-:La fftmta apee-
va els següents acords presos per la Porrència cl~i Mapa Ge©Eè-
gic en sessió de 25 d'abril de I9I9:

él). So!.liútar d~ la: Diputació m'existèm:ia de les cinc ft!lHes
delMara Geològic ne destinades a la venda, ¡per a repartir-les
a les Ccrporacions oficials de Catahln.ya, ats A11!1ntaments i
parròql'lies, i a les Societats científiques estran¡gen~s.

b). SoH'lcitar de la Diputació la donaeié de les pedres ma-
tr'ius del Maf'Ja, per a te mir-les al Museu, a l'abric d'al§emts
destructors.

e). Demamar a l'Ilílstitmt C!f.Estudis Catatans les QMgl!!leS
~~t1les IV i v: reeditades en català i aix~ mateix l'origimaL d'm'la
raemòria inèd.ita del Dr. Almera. '

ci). SoUicitar de la Diputa<\:[ó sots els maf>es, CFo~l!!lis ima-
fif\!.lScrits @rigirnaIs de M. M<!)t.lIin.

e).· SQf.licita:r me ta «Dèreecié Generar de Agriel!!lltlllra» un
exemplaF Gl.e[ Mai!i>a Ge0M¡g~e cl']EsiPalílya, lu.wral, a I'escala
r1400.00)@ i UPl ah['(~ del g~ffieral d'E\lH'Q)pa.

A PF@p@sta @~l!Dr. CaZtJlFrO, es acorm<l!tque'i <ConseF'Va:cl€lr
dei [j)e1PaF~am~nt cie Ge©I@iia [,@r1iIilipart ~aJilíIòé de [a POO€Il-
eia dei Maiila.

([)bl1'@s.-La hrnta !prem. l'ac@f<1@jde destiJ.iJ.ar 3.0oo·pessetes a
la r~s:tablradi9 de la Sab MeGe@l@gia del MlllS~U .Ma!FlIorelt.

PubHcacions.-!Passem a fa C@fl!.I]ssi@d~ PlJlIMicaci0ns tres
trehal1s @ri..gim:a:~smels Srs. Ea"l])f<1era,Vilaseca i Weis.

..:....- ... '._-



Seeeió Oficial

, Presideix: tffin Cassirnir Girat t
President,

Vestits d'estiu per al ~eFsonal.-Ql!1@da a<Dmdat obrir un
crèdi~ de mit pessetes per a que er Sr. SeGFetarr disp0Si 1aco~-
feccié de vestits d'estiu per ai personal sl>lbahem ..

Publiçaeiens de la Junta.-Secretada d©li1a cQJJnpte de
l'a~E'0vadó per la Comissió @le}1>YWliCa:ÓOlilSde les Memè>ril€s.
[pJ:1eseliltaclesea la sessió antericr.

DOlmtiuile i'H€rbaFi Cad€y.all.-~~ Sr. Conservador del
:DepartamerJJt Qg, :gg,tànica comunica ai Ia Junta la cessió de
l'Merba:ri Cadeva:Il al Museu, que fa son. pr@~i auter, La Jun-

• ta a;c@eptaJel òe>lila1iiu,,i a:COJ:10:anomenar Vocal Honorari al
d!0C~Q)lf En. J®a:ID. Cadie~aEEBiars, com a ~FOYa d'agraïm:elilt al
donador de tam de aerbari, tot j¡ encomanant al DL Font
Quer que .estudh i prQ¡,posi en altra sessió la forma de fer-li el
degut RomerJ.a!tge.

SESSIÓ DE 10 D'OCTUBRE DE 1919

Presideix: En Cassimir Giralt
President

Els Lleons del Pare Zoològie.-El Sr. Director accidental
del Parc Zoològic comunica el feliç naixement de tres

tleons.
Vestits d'hivern per al Personal. - Vist el deplorable

estat dels vestits d'hivern de] personal, subaltern del Museu,
la Junta dóna Ull'l vot <deconfiança al Sr. President pe'r a que
s'encarregui d;adquirir-ne de nous.



Presideix: En Cassirnir Giral1i
•President

16 junta de Ciències Naturals de Barcelona

SESSI6 DE 3 r D'OCTUBRE DE OC9 l 9

Sous del personal auxiliar.-~s aeordat aMgmeHtàf íiins.
a 50 pessetes mensuals el SGUdeis des gr@(iHillSdei Myseu, i~ins.
a 165 el d'un ordenança a càrrec de la Junta per a igtla1ar-~0,
als que són depend'ents dei Municipi, de la mateixa categoria.
Es acordat també sollicitar de l'Euro. Ajun.taFtflent que sigui
augmentada la consignació peE a personat a-eàrrec de ra Junta,
per.a que aquesta: pugui mmorar el seu personal em la mateixa
proporció que'l @]elMunicipi ..

Nomenament.-Havent acceptat Ia Junta la dimisió presen-
tada per la Srta. Na Dolors Mestres, de Auxillar de la Secció
de Pa~eoFilt0)~ogia, <ijuecda nomenada per a su19sÜtMir-la, a pr@-
posta ds] RegeJiJ.t Dr. ;¡taura, la Sr tá. Na Emília Mestres.

Cemuoíeaeié als Srs, Voeals oessanfs.-A proposta de la
Presidèacia, amb ffiGtil!1 d'assisÍiir a la Junta per primera
vegada eT aou Vacar Sr. Jansana, :ès acordat trametre ya ®t.ici
de gràúes al Srs, V@cads eessaats Srs. MarqMès de CaFlí1ps~
Saasalvador i FG1GÍil i Girema. '

President



Sec;c;ió (j)jiciaZ 17J

ai Sr. Darder. i ~o@és per aJ I!Jke<1:t0r det f>ar<1:,i al Sr. Ressell
i Vilà per a ]a vaGamili qm·e @!t:lÏi:x;aa,c¡¡ueH de C®nseliYador,
i GJ:ueda aym¡)vat per unarrürnÜat.

Presideix: En Árnt0rili M~¡mlIane1f
'Fresorer

Est¡lt d.e eomp~es.- Vist t'estat de comptes del Pressupesa
\

®rdiw.ari de ia J un1ia per a 1919- 2Q> ~ ue presenta Secreraria,
és aC;:OI'Gatam@ri!:itzar la plaçe de eaparaç del Pacc Zoelògic,
aituahnen1i vacaae, i no proveïr Ia d'ordenança ocasionada
per la ITil0rt d'lEm Poeret, i així mateix reservar una qmantitat
de~ Pressopest eKtraordinari de 19 d~ per a' aixugar et dèficit
d'emgmany, ocasioaat pllinci:Jjilalffleli1t pell les despeses del Parc
Zoològic. _

Adquisició d!€ llibres i aparetls.e-La Junta acorda, a pro-
posta dels Censervadors dels Departaments, destinar 12,000

pessetes a la compra, a Aíemanya, de flibres i aparells per al
Museu. Per aJ I'adqsaisició de llibres destinats al servei del
Mapà Geològic, és acordat solIicitar cie la Excma. Diputació
una consignació extraordinària de 1.500 pessetes.

Secretari substitut.-Havent demanat et Sr. Maluquer i
Nicolau un permis per a absentar-se de Barcelona, acorda la
Junta, que durant l'absència del Sr. Maluquer, actuï el doctor
F0W.t Quer de Secretari substitut.

2
¡ .



'President

junta de Ciències Naturals de Barcelona

SESSIÓ DE 19 DE DESEMBRE DE 1919

Presideix: En Mafimd Cazurro
Vice-President

Nou Vocal.-Secretaria dóna eernpte del nomefiamemt de}
doctor En Manuel Llenas Fernandez per al càrrec de Vocal,
representant de I'Escola Superior d'Agticultura.

Permís per adonat" classes al Museu.-l0e conformitat amb
la petieió del Sr. Ors, acorda la Junta eorrcedir d permís que
sollicita per a que algunes classes d'Història Natural dels
.Estudis N<?rma~s de la Mancomunitat pmgl!!IÍDésser clonades al
Museu.

SESSIÓ IDE 23 DE GENffiR IDE 1920

Presideix: En Maplltlel Cazurro
Vice-Presidenr

Concurs escolar d"Herbaris.-La Junta aCQrda, a peti¡;;ió
del COfiseH de Pedagogia, i previ informe del Conservador
del Departament deBotànèca, concedir una q\Jal!lt~tat de [.000

pessetes amlli cà!fl'1ec;;al Pressupost de fal'l:Y viaent, destinada
a ~Fe!iiI'liaFel !I!il1J.iHorMerbari locaê, de Catalunya, que-sigui
f)'Fesemtat en e~ C<;>IDCurSorganitzat peU sílisd~1!Consell.

SESSIÓ DE 5 ElE MARÇ.DE 1920

Presideix: '[fi Cassimjr Ghall!



:)ec;ci¡f¡ 0¡fic;ial

.al gOG pessetes, al de 3.(%)0 ¡ger a ]es reformes ¡¡Eela Sala de Geo-
logja del Museu M~Ftor'en.

Dimissiü.e+La JUNta acce:¡0ta Eadimissió al ~ardi!iler En An-
gel Aterido.

Presideix: En Casssmir Giralt
President

NIQmeitament.-Per a ocupar la vacant de Jardiner, mQti-
vada per la dimissió <d'Em Angel Ater ido, queda nomenat En
Joan Santamaria Matas.

Estat de C6mptes.-El Sr. En Josep Maíuquer presenta
un estat de comptes del Pressupost extraordinari de 19t~, se-
gons el qual queda encara unrernanent de 16.602'01 pessetes;
la Junta acorda di~triIDl!liF-Iod'aquesta manera:

Reserva per a despeses de transport i
segur dels llibres adq ~irits a Ale-
manya,

Factures. Dalmau Montero i Ca
» Henrich i C." .

Excés sobre les 12.000 pessetes votades.
per a l'adquisició de llibres.

Com promeses per altres adquisicions
d'obres d'estudi

El'l reserva

2.500 ptes,
3.054'50 »

2.780 »

660 »

710 »"
6.897'5 l »

r6.602'or ptes.Total.

Dimissió i nomenament de Vocal Honorari.-La Junta des-
prés d'oir les explicacions donades pel Sr. En Josep Maluquer



SESSIÓ DE 26 IDE MARÇ DE I g20

20 junta de Ciències Naturals áe Barcelona

i Nicolau, accepta la dimissió qtae flFesenta.dle.se~FetaFi Gene-
ral, i estimant els serveis prestats a la ifunta pe[ Sr. Ma]u@j!ueF"
acorda per unanimitat nomenar-hi} V0ca1 HOnOtaJFi.

Presideix: ~n Cassirnie GiFalt
President

Dimissió i nomenament~e Carresp0nsal:-La jU1!l'~aaccep-
ta la dimissió que presenta EIi.l SaJvadoF Ma]UGipuer i Nk@tau
del seu càrrec die RegeliJ.t del Vi;y;ari, ,i aC0tcta m@me¡¡;¡aF-L@C€>-
rresponsa], atet1e¡¡;¡t els serveis [i1res~ats a Ia hll'l!ta.

Adquisicié d'l1etbaris.-'-La ]t,lllta, a F>r(i)~0>s~adel Conser-
vades de 13üt'à¡¡;¡j(¡;a,acorda ¿¡¡estimar, la q1dantitat de L~G0 Jiles-
seres, al'Jilb càneG al rernanear de~ Pressupost extraordiliJ.aril
de 19Ü~, a: hidcqlÚSiGió d'MeFbaris a ta casa Wei.geL de-
Leipzig.

rr,essupost perca Hl)~(iJ-2L~Es aeür,da1i G¡U\!! sigmi la nova
Jiumita que fua (f3!<ct1!ila:r em d pròxim Jbiemi la ql!l€ fassi el iPres-
SUfl0>Sll per a[ fill'Gxim any eCQn®l"NJic de rg20-2I.

Comiat.-iEt Sr. GiraLt d@!!la [es, gFàci€s j¡)er les a~€tlc~()ms.
Febudes per part de. ~OllS €~ Srs. V@ea~s de ~a JOFlta, dlílramt d
tewps g1!ile li:iJa®cuw>at ta Pres~@lèm;ia. La JU11Al1ia,Cl~des ~es ma-
nifestaci®rns <it€~ $F. ~r€sideli1ll, a©@F@.a¡per mnar;¡imita1i un VQt:

ólie ¡gmà<;;iesa] $r. Girah i r¡,¡¡naht'e at Sr. M(!i)Fl1ianer, corn a
"freSQlf€r.. .



APEND~X.

!l>krtamende Secretaria per a ~aprevisi~ dels càfl1ecs de Director

i Cànservader del Paee Ze'olègi~, aprov:at eR Sessió
de r¡, de novembr.e de 1919

'>

EXCM, SR.:

~qilUesta Junta.¡ell sessié celebrada el dia 7 del eorrent, acordà
per unanimitat [:>F<DpOSarareatarnsm a V. E. i Corperacié per
V. cE. tam dignament lllresidida, els següents extrems que a la mi-
Uer conservacíó Ï! desenrotllament de Ja Colleccio Zoolàgica del
Pare es refereixeu, aixis cesn ab preparació i estudi d'aquelles
arnphaeiozrs base indispensabke per a la organització a Barcelona
,<d'un Jardí d'Aelirnatélció digrl!e de la gran Urbs Meditarrànda.

La Junta ve ocupant-se amb interès i intensitat d'aqueixa do-
ble qüestió, que constitueix el segon dels quatre punts fonamentals
del programa que per al desenrotllament de la seva gestió va so-
metre a V. E. en març de 19]6, cristal'Iiezant el seu pensament en
el dictamen reda€:~at per la Ponència de Tècnics i aprovat el 27
d'octubre de I9I7 que tenim l'honor de aC.ompam.yar.

La mort en 8 de febrer de 19I8 del que fou Director i organit-
zador de ~a ColIecció Zoològica actual, En Francesc d'A. Darder,
mentre per l'un costat plantejà la qüestió del nomenament del
seu sulsstinst, per l'altre, feu veure més la necessitat de posar mà
a Ia projectada reorganització. Per això, reduït el personal tècnic
de la Cellecció esmentada al fins allavors auxiliar-tècnic En Ge-
roni iDardier, Conservador actualment de la mateixa, era precis
cbtindre la <!:Ci)Haooració d'u a'altra persona prou competent, que
apaetada del treball diari, permanent, que l'administració i cura
de fa Colleccié actual porta en sí, pogués dedicar-se amb plena
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independència, iseglllint el criteri, reiteradament exposat, de Ja
Junta, a l'estudi de noves instalIacions i projecte de Jani!í d'Aeld-
matació.

Vacant ei càrrec de Direetor vde Ja CoHe€GÍó acreal , ia jiunta
cregué que el millor medi de conèixer quines persones estarien en
condicions de colIaborar tècniearnent en J'oiDra projectada, era la
convocatòria d'un concurs publicam b bases ben am;¡;pEes i d'una
duració mínima de 90 dies, per a la provisió de dita vacant.
S'anuncià el Concurs, en diferents periòdics barcelonins, en la.
G~zeta Municipal i es comunicà a les entitats científiques que, com
el Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid, poguessin
comptar entre els seus tècnics algun: que's cregués preu abte pe¡;-
ai dit càrrec.

Transcorregué e[ temps fixat, i la Poaencia especialment nome-
nada pe. fa Junta, després d'un prcfund estudi de l'expedient, in-
formà arn b tot cletaU a la mateixa en les sessions del 10 i 3 I d'octu-
bre damers.

Tenint aixis en compte tot l'exposat i atenent a l'informe und-
nim dels tèClil:i€sde la Junna de ÇJ,uèúnicament eñtra-we1'1em CONsi-
deració els ccncmrsants Srs. Darder iRodés i R@sseH iVilà, aq¡:ye1.lJ
per l1laver pertenssewt al personal de Ia CclJeccíé clmraat 22 anys,
així cera per Tes iateressaats memòries i tli'ebal1s pres@mtats al Ceri-
CJ!lfS',i aquest pds sems estudis i €~IileixetiNel:Wtsque li donen UNa'

persQmantat eientifica rellevamt, e@ftHho. deDíIostret'l les publica-
eioms 0l1;le¡pr@se!ilta,els càrrecs anseriserneat desejnpenyats i e,ls que·
ac1imalment @s1ieflta,[a :fl!lli1ta,ateoent em prim@rH®c fes cenvenièn-
cies cl!d $ervei que per V . .E. ii f@u€fiQ@m;¡aflat~ amb vistes al des-
ea[1Qt]1aWle-ntillltef~Qf,

1.r l !N@rIDeflar¡'iler wl càffe<1:Ql'l:1e],igur:a en ]a ~Jam.tilla Mta\niei-
, faJ arn IDd a@flíl l\lJel)ireet®1.1ciel Parc Zo@1@gic,a !En Gerond Dar»
mer i R@cl'és, al <ql!la~€ànec pertocarà la @rgamitzaeió i direcció die
~es seceíoas i serveis de Z;~@oièmh, cle~ Pa[1CZ@ol®gic.



Secci« (Jfieial

2.n) Ccbrir ¡~vacant <q~etEn Gel.i(j)ni Darder iRodés deixa cid
càrrec que en la pla¡¡;¡üBa Munici pat figmra arn b el acm dg Conser-
vador del Parc Zoològic, amb En Pere Màrti« RQsseH i Vilà, Pre-
fessor de l'Escola Snpericr d'Agricultura, al cual càrrec pertccarà
la 0rganització i direcció de les seccions i serveis pertanyents al
Jardí @:'Aclirnatació.

j.F) Disposar que'Is dos Srs. esmentats es sulIDstittlgixin m utua-
ment en B¡,us funcions, actuant em. ce>~·lab@l.iatió en els serveis
que'ls encarregui la Junta.

La J unra de Ciències N àturals creu oportú fer constar la seva
satisfacció en podes recam pensar amb un ascens els treballs de tants
anys del Sr. Darder ai costat del seu malaguanyat pare En Fran-
cesc d'A. Darder , al mateix temps que obté de l'Ajuntament €I
concurs i collaboracio CQIDa funcionari propi del Sr. Rossell i
Vilà, la gestió del qual tenim dret a esperar que doni un nom im-
puls i majos desenrotllament a l'obra cultural de la Junta en pro-
fit de la Ciutat.

Déu guardi a V. E. molts anys.

Barcelona 8 de novembre de 1919.

El Secretari general, El President,

C. GIRALT.J. MALUQUER.

Excm. Sr. Alcalde Constitucional de Barcelona.
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MEMÒRIA INFORMATIVA, 19I0-[(920

per

A. !BOFILL ~ POCH

Director del Museu

L'activitat del Museu de Ciències Naturals cimant el
curs I9I9-]920, na estat gran, donats els medis materials
amb què hem pogut comptar. Les colleccions de tots els De-

_ parta ments ham augmentat de manera considerable, ensems
que una labor metòdica d'ordenació sistemàtica i de catal 0-

gaeió, tant en les sèries d'estudi com e~ les d'exposició
pública, ha vingut a completar el treball dels recoliectors
i dels Regents.

En el Departament de Geologia, sota la direcció del
Dr. Francesc Pardille. hem fet la reorganització de les collec-
cions existents en la Sala de Geologia del Museu Martorell,
els minerals de les quals foren provisionalment nu.merats
i, etiquetats l'any anterior. Apart els duplicats i els exemplars
defectuosos o inaprofitables perim possibilitat de identificar-ne
la procedència exacta, i els que per mor de llur valor i deli-
cadesa reclamen una conservació especial en el Laboratori,
foren disposats els restants d'una manera del tot distinta de
la qUle fins fa poc havien tingut. Els exemplars havien d'ésser
netejats amb tota cura: les montures modificades convenient-
ment, i numeràs definisivament el material aprofitable. Així
fQIJ' fet, ocupant aquesta tasca des dels primers mesos de
l'any fins a últims de setembre el personal del Laboratori
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[:H'(~paraci.O[i1sro;:dcfQscò['li(j[l!l!esque]a jlllN~a aflqm~rí del ma~-
hatlIia1l !F@nt ~ Sagué, ([[ue (è®nstà <d'e~9@, i: tes 77 c¡¡mefetes en
el Laborat(¡)f¡i van deseri~es a l'AFlwari cle I~I8; €mguany,
s@~arnemt la eollecció Morag,as, ens ha 1ÏÏ®,~aut1,@@O ¡llrepara-
ciQlJ.1.ls,i r40 les ha fet M. ILambaré, deL Musel!l de París, peli'

&!ilcàrree <tIelD!i'. Sam Mi~uel.
tEis ingresses d'exemplars en ta C01~e@d<Íl~etrQ)gràw€a dd

Mmsew, haro estat imJílorta:ntíssims; els de [es coUeccr@ns M@-
ragas i del Mapa Geològic reccllida pd Dr. Almera, flasse!il
de 3,000 e~emp~ars; demés han ingressat 87 exeI1lllfi)lars reeo-
nits ver Dr. ,Sam Miguel, l I pe] recollector de lBotàaica En
lBnric Gros, i una bomba volcànica domada per Dr. Faura.

Per alera banda, l'lan 'estat comen¡çades en el Laboratori
de, Petrografia una eollecc¡;ió de fotografies de terrenys, formes
topogràfiques i fenòmens geològics, i alera de microfotogra-
fies de roques. Totes hao estat obtingudes pel Dr. Sam
Miguel , que, n'ha fet dOlila~iu al Museu; la primera consta

de 23 clixés, i la segona de 204·

El Catàlec gtmeral de les roques del MlJseu, comprèn 1,317
números amb les fitxes c;;orr,esponents, i està: llest; falta conti-
nuar-lo amb els exemplars de la colleceió Moragas; hi ha
també fet el catàlec de les preparacions microsQòpiques que
posseeix el Museu, de les fotografies i microfotografies. El
Dr. San Miguel ha estat ajudat eficaçmemt en la seva labor
pel Professor En Jaume Marcet; i per En Xavier Rigual,

estudiant de la Facultat de Ciències.

El totaD d' exem plars fòssils, segons recom pte fet pel doctor,
;¡;¡:aura i Sans a la vista de l'inventari existent en el Museu,
es de 20.000, corresponents a 148 entrades. Ha estat comen-
çada la catalogació> d'aquests exem p~ars, fins ara 1,930 de

Catalunya i 1,31@ de fora.
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Amb inotiude la mort del Dr. Alrnera, han ingressat al
Museu les seves colleccions de f,òssiis, fonaenentals per ai
coneixement de la Paleoatotogia de CataluPlya, i la Junta
prengué l'acord, amb aquest motiu, Ge domar ell'lGHl1 de «Sala
Alrnera» a la de Geologia dei Museu Mar~orel1; han imgressat
també els que, juna amb els mí aerafs i roques, forlinaven la
collecció Moragas adquiri@:a por la EXGma. Diputació de
Barcelona, que acerdà psrtar-ta al Museu; una important
colleceió de 324 espècies te~ciàries amb 955 exernplars, de
M. Cossmann; i encara hem d'esmentac donatius fets pels
Srs. ~ataIler, B@fiH i Poch, Diaz, Faura, Puig i Cadatalch,
Romani, ete. A més d'aquests ingressos, cal ¡¡:ol'ls~gna[" ets
que han viagut a augmenear Ies colleccicns del Museu proce-
dents dels trebafls dei Mapa Geo]ògic ci@ Catal lJ frya.

Com a material d'exlDosició fou construida seta la [O[rec-
ció del 1)r. Faura i Sans, yna maqueta geelòglo:a e14 relleu de
~a Mu.atataya de Montserra.1i, a la escala @le I : r e.ooo la li1erit-
zQ)nM] i de ~-: 1',5\00 la vertical', Farem notar, l1flairile14t, que

. el Dr. Faura na comel'lçan \!!Inregistre annb fitxes per a aexi-
var totes [es cites de fòssils de la PenÍl'lslda, arribant ja
a l' ,@@0 et rnQlill'bf1ede ~aperetes escrites.
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importància: cientifíca. 1L'e:xpior'ació @.'~':ivissala portà! a t€F-

me el Dr. Font Quer, è:€S de~ 9 de maig ~ns a darrers del
illes, i el recollector En Emric Gros, durant er març de 1920.,

hi reaiitzà una' nova ex~l(Ç)radó de vlb1irdees. A fi die recoHir
€1 material de compaeaeió necessari. passà €l Dr. f'1ont Quer
.des d'!Eivissa a Alacaot, h€F1JJ0F~tzarltami a Murcia a ultims
cie maig ,¡ primers de jlb1ny, i més tard, ¡;le!! a recollis en ses
iGcalitats clàssiques diverses es¡pèGi€s de] gèQere Sideritis
.que,' coraaleres eminentment ibèrrcs, cal tenir ben Fepresem-
tats en ei Museu, retornà a València, Alacant ¡. Múrcia, on
herboriazà gaire bé tot ~1 juljo]. Mentrestant, En Enr ic Gros,
aprofitant la seva co neixensa de les Serres de MMaga i l'opor-
tunjtat die l'oferiment ¡¡i''En Carles Pau d'estudiar el material
~ÍJe herboritzés el Rewl:EeGtor, passà a Málaga em explorà
Sierra-Airoijara, S. Tejsda, S. de Benalmàdena, S, Berrneja
i Serranía de Ronda, desde Medina Sida nia i AIgeciras fins
a La Herradura de la coste de Granada, recollint abundós
i triat material cl'eslIuGti, No menyspreant llur oferiment
desinteressat, collaberaren en les tasques de reco].lecció en
benefici del Departament: de Betànica, els Srs. En Ferràn
A, Rubió i Florentl Martiri. Al primer li fou encomanada
una exploració de vuit dies al Baix Aragó, per, tal de poder
obtenir de les localitats clàssiques de LOSGOS glJalques espècies
estivals. En Rubió herboritzà durant la primera setmana de
juliol a Chi prana, Castelserás, Castellots. Fresneda , Calacei t,
etc., amb èxit complet. Solament del gènere Sideritis obtin-
guérem t50 exemplars, amb tres híbrids nous, que el Dr. Font
Quer té en curs de publicació. En Florentí Martin, prestà bons
serveis aI Múseu, des de la seva terra, Gumiel de Izán (Bur-
gos), remetent:-nos d'allí uns 150 exemplars, i de Miranda de
Ebre, per a cm li fGblencarregada una exploració, els que ens
interessava tenir d'aquella localitat que féu clàssica Lagasca.
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ta, Fiara StYFiaea exssecaja, de Hayek, Gramí.nies @leStebler,
etc, e1JG.,fins a uns ]5,.0.0.0 ex€!m!fi'ill.usrrtJ€S, El tGta1 ingressat
.no baéxarà <d©mcsdIS 45,0)00 exemp[aFs en I~I9-2@, dobEant
i encara mésIés col-Ieccieas existeIil~s a!i1Bbarnteri©f"itat.

Aquests icgressss-permesran disposar ¡i'e1em€!rn~sde €Qfl-

sulta q¡w.e'errsm.alI1caV€!))1:JiÏusara, C<iJflila tipus de corn .waraci6,
qme junt amb les @bFesque nan ipQgut esser acl.(¡}iüri<ilès,deixa-
ràID:li1l1ill@FJi)©ssibilitat per a l'e~1iudi cte la HOFa càsalaea el
Departament de ,iB<iJtàmica.

Per ai ~l!l1!Mrdesenrosllarnent .le] IDepartarnent aquest
i encara per a e.lílFiquir les cotleeciocs amb el major nombre
possible dIStipus p@J'liPls,ulars, et Or. Font Quer feu un P,f(')-
jecte per a la formació d'un Herbari d',Espanya, que emnombre
de mil haueà <deconteoir les principats espècies endèmiques
espanyoles, amb exemplaas acuradament preparats, i repetits
trentadúes vegades per a obtenir altres tau tes colleccions
o herbaris de mil exemplars cada un, destinats, cinc, a pre-
miar els esforços dels collaboradors d'aquesta obra, un, de
luxe, a exposició, altre al Museu ¡¡¡leCiències Naturals, i els
vinticinc restants a la venda, Aquest Projecte, aprovat' per la
Junta de Ciències Naturals, fou presentat a la de l'Exposició
d'Iridústr ies Elèctriques, i aquesta tingué a bé aprovar-Io en
sessió de 29 de març passat, destinant-hi la quantitat de qua-
ranta mil pessetes: Aquesta obra deurà quedar terminada en
ésser inaugurada la futura exposició de Barcelona, i els exem-
plars herbaritzats fara de llista quedarán de propietat del
Museu. Així com un exemplar de l'Herbari d'Espanya, i el de
taxe destina,t a Exposició, un cap terminada la d'Indústries
~rèctriqMes,

En virtmt del mateix acord de fer obres per a la Sala de
Geolcgia de] Museu Martorell, fóren aprovats els projectes
i pressupostos per a tancar el vestibol del Departament de

3
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Botànica destinant-lo a Sala d'Herbaris, i wnstnúr en aquesta
sala dos trams d'armaris per a colleccions de plames. Per
causa de les vagues, fins fa poc no llam estat acabades les
vidrieres que tanquem el vestibel susdit, i els armaris estan,
encara en ccnstrucció.

EL Departamernt de Zoologia, sota la @1t'ecdó d'Em Ignasi
de Sagarra, ha mostrat un major reneíimenr en la labor cien-
tífica durant ~'ar'lY 19191; en primer lloc per coincidir una
orientació més definida en la tasca reaUtza:da en les Seccions
que'l composen i, d.'altra banda, per l'atenció que li atorgà la
J u fil'a de Ciències N aturals, portant a reatiezació a[gun'es
empreses, la finalitat de les quals era augraentar en properció
notable el material cie les col-Iecciens del Ml!!Is€lJ, Ens arrebas-
saat els límits de les regions qlile són per nosaltres de rr:im'oF-
diat interès, i en eonseqüencia hem vistarribar borna qMaa1!i-
tat cde Üpb1S exòties que no figuraveJ.iil, f'lns ara, en les l1l0sl!~es
colleccieas.

No per aixé e[ iDepartamemt de Zoologia ha deixat de iªlosar
~olla ~'atel'n:ió q]ue's mer:eix, a I'estardi de la L1Q)s~raterra. '[)'a-
~t!lesta lab@r hetolll l#élclJ'à ferrnae j ldcjki per la aJf!Duèmeia de ma-
tersal relIDl!lt,ja: qMe eN! 19) f 9 ha <\:omeló1cçata prestar servei ai De-
~a:Fta[J.iilel'J:t€1 rec®~Fee1ioradscri~ a~ !'il1ilateix.Derul(~s, la collabora-
cié d'eslPec~ajjs~es e!'il1iliw.entsfua vil'lgut en ajM(!I'a @t€ la tasca
<\:Ï:@rntífieareaDitzada peklRe~e~~s @le~es Seccions. !El'ltr:e aquelfs,

.. cal eSJf.lil!€l'lllaJral F)r. [lji:fedef~((;Haas, de iFranlt~uft, en la seceió
Mala<\:Q[ògi<\:a, i aE Dr. Al~~e@,W@is" em bJi IE:nto!í[)o~ògica. Les
visites d'a~~il'es, G@ffl e] Eh. ~Mn~€r Tessnaann de Lübeck i el
OQ1'llCl1FSeMert [De]J!>rof. .Euesll Har~et del ~l!!Iseu de Tring, fual'l
c©nllriburt aix~ mateix a tes benes oF~e!í'ltaciol"ls de la bbor
empresa.'

'J!'{,ev.isant eE ftñaJ~eriai im'gr€ssa~, ~r@dlilctede ra EX!J!iledki6
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Escalera, veurem COQJ. les c@r.lecGi@illsd'ANs, s'han enriq uill1!
amb 358 pells i 21 nius. La c@lH~ccióge~efat deIM\l!Iseu estava
mancada de repfeseIDtamts de bon nOrnlbre de faffiíiies d'Aus
exòtiques i per <li esmenar aquest @efe¿te,' proposaveea em som
;t¡¡u~i0sajuda a la expedü:ió esmeNtada. S:inQera:mel!1..lt,esperàvem
poder exhibir major nombre si'aus €lIDles insta~~aci0)t'1s obertes
al públic, reunint aquesies q1tle per son eXGeH€Nt estat de IWIJl-

servacié i per l11!lrs formes cara~t€lrístiqU€lS són les indicades
per a ecupar dit lloc. Amb tot, després de preparat et mate-
riaj reulJlit, podrem oferir als visitants i als estuèsosos l!lmà
serie bastant c@mpleta d'ocells de Fernando Póo i de la Gui-
nea espanyela, amb unes 30 farniliss de là fauna trepical
africama. La S€lcci@ Herpetològica se'm ha gaudit també, am[D
l'ingrés de la totalitat d(üs exemplars [recollits, formant un
€omi l!lÍ1t @lemés de 40(') R@F>tils i 'Batracis. Ham. participat de
la mateixa ernpr€lsa: les seccions Mastològica arn b r04 pells i
una G¡uantitat apreximadanaeot igual de Granis de mamífers;
la Entomològica amb UQa sèrie d'Odonats (uns 800, la totalitat
de la recollecció); la totalitat de ]i)iphbpods i d'Aràcnids. Final-
ment la Secció Malacològiea: ha participat.amb 460 ex.emplars
de Moluscos que, si bé representen ne niés algun.es espècies,
son tots de localitats poc explorades i per tant de vàlua p€lr al
coneixement d'aquella illa.

En ca li tat d' adq uisicions f)(~r a les colíescions genera:ls i
-d'estudi, esmentarem també la compra feta a la casa Ward
de Londres, de un lot de Rèptils, Batracis i alguns Peixos 'i
Mamífers rroeedent del Camerun. Altre lot de Rèptils i Batra-
eis de cJiv~rsos països adq uirits a la casa Deyrol1e de Paris. '

Per trameses en canvi, a alguns especialistes, han tingut
augrnewt les colleccions entomològiques, i en tal concepte es-
mentarem a P. Coma, de Murcia; A. Nicolau, de Cambo (bai-
xos Pireneus); E. Marvier, de Màlaga; M. Merle, de Saint-
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al Pireneu gir@lii1Í, reaJitzadaJ f>e~ lF{egeJ.1lt<@'~ffi1tGlI'Iilehj)gíaell
Ascerrsi C0@jtilajl\!ln~a!iliil:elii1tafflb> 1'especiaiista:P. UOl'ilgí Navàs.

La visira que fem a tJaàó (Gir,euila) e~ lD>irect@r qMe subs-
eri 1>1 acornpanyat dei Dr. Haas, [fler aC@Í1íilpr@òar atgunes dades
l'eferents a la malaeQfogía de 1'encontrada.

La Iabor de les Seselens Giirigic¡Jjaal fOWlel'lt i fCJrma<i:i6 de
les eollecciens d'estll1di VGdem ecedensar-le així: ;La (!;QUe€-
€i6 ma;stQ~ògica regional centé actuaLment 250 eXelilr1ptaFs amb>
pell i CFatilis, tGJts è11s ldetermimans, c<2lF1terlÍmtalgunes formes
noves ~er a ta CièrHi:ia i la determiaació de les quars, efectua-
da [a, es puMicarà ®:inêre p©c.

La seccié ornitohògi<i:a ha començat ja l'Avifauna catalana
q Ge cQ.Hl1!éavui lU1S 4.5CJé)c;;eL!sen peU, con ven ientment retulats,
u1tra les êoUecdons de Ia Institució Catalana d'Història Na-
rural, també ja esimdiades, la Glei Hegat Tarré i la general del
Museu. Tam bé en finir lÇP0 deixava estudiades el S~. Sagarra,
més de ci ues centes pebls cie la expedició a Fernando Póo.

En la! Seeció Herpetolégica han augmentat les colIeccions
catalana i ibériea, essent digne d'esmentar tm donatiu del
Museu Nacional @leCiències Naturals que conté la represen-
tació de bastantes formes espanyoles. Citem també l'entrada
d'exemplars d'altres procedències cornMentcor-tès (Lleyda)
Alt Llobregat, Viladrau i Balears i Pitiusses, on és, tant inte-

ressant la fauna herpetològica.
Les colleccions entomològiques han sofert un augment pa-

lès degut a les exploracions que deixem consignades i al ma-
terial reunit per. trarneses i donatius. Actualment ens trobem
ja amb 0j,l!lantitat suficient de material per a cornensar l'orde-
nació de les sèries d'estudi de la fauna catalana. En quant als
Lepidòpters estan [a enllestides les dugues primeres famílies
dels lepidòpters d'iurns (Papilionidae i Pieridae). De Neuròp-
ters han ingressat, ultra les recolecciens del Sr. Sagarra, les



Ccleòpters .
Ortòpters .
Dípters.
}¡-[emipters.
Hirnenòpters .

Total.

81.275
3·44°
5.534
2.504-
4·rSo
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del Regent En Ascensi Codina, al Pireneu, i una pa['t cQPD.¡ple-
mentària de la colleesió general PI1@¡")oFci0Jl'!.adajper ~'espec]a-
lista Llong! Navàs .

.Per a demostrar l'estat (lFexist€!iiJ.Giesactuals en les eollec-
cions d'altres ordres €l'il'lsectes, transerivsna fes N.ifres que'as
comunica ei Regent EIilAscencl Codina:



Memi}}ria infolYmativa

de conjunt, així: ta Secció Mala<t:©rògica s'ma pnwwpat de
p0rtar a terme l'es~llIcli JílllafaG:CDtògicde les vaHs pirenaiques,
imiciai amb el del riu ffissera publicat en I~p!'L En ¡d br eu
espai transcorregut desde a~est:J¡@res,lla <qmeda:lILlest et de les·
valls pirenenques cáealanss que C<0mpF€m:r.r. la Gl!elNoguera
Riba¡gorça1JJa; 2.n.Ia @et 'allaresa; 3.r la @el $e~Fe ~.And@rra;
4.t la del Llebregat; 5.t ei de tes conques ht@ra:is des d'et
Besós nns a Port Bou, y 6.é VaU d' Aràn. Tors aquests treballs
ham sigut efeeêuats pd Regent de Mabc<'lIQgia iJ Dir~etQr del
Mbiseu 0J!mesuescriu, i am b l'activíssima i intelligeIíJ!t CQ!.laIDQ-
ració del Dr. FF- Haas. de~ Museu Senck.enberg , i els de les

_conques litorals, a més amb En J. E. <d'Aguilar-Arnat.
PGt donar icl.leade ~a ín@:o[e @.'a<qtlesttreuall, (d fascicle ja.
pubhcat del rhI Essera, si b€ S0n encara més considerables
els det Llobregat r conques litorals, pe1 major n ornbre de ma-
terial que s'ha disposat i per ser més rrornbroses les observa-
cions prepies rlels autors. Altres treballs de conjunt s'han
elaborat a la secció enroreològrea, resumint les exploracions
que ha portat a terme el doctor Alfred Weis, en els quatre
anys que ha visitat les terres aragoneses, particularment
el macís muntanyós d'AlbarraG:in i les valls pirenenques
aragoneses. Per la influència que tenen aquells nuclis en la
fauna entomològica catalana, i per ésser encontrades de
molta riquesa, .no ben coneguda encara, creiem que sa
propera publicació serà de gran interès per als especialistes.
Per sa banda ens comunica el Regent d'Entomologia, En
Ascenci Codina, ultra la determinació d'un nombre ccnsid e-
rab~e d'insec~es enviats en consulta, la publicació de la llista
dels Homèpters (Hemípters) amb 40 especies noves per a Ca-
takunya i [a majoria per a la fauna Ibèrica. Altre publicació
sobre Noves fermes de Carabus del Pireneu català. Demés,
prosegl!le'ix l'estuGl.i sobre els. paràsits de la Ma s ca de l'oliva
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havent observat 2 Calcídids. neus per a la Peuicsnía Ibèrica.
A la Secció or nitclègica s'ham. erlllestit els 121 mapes de la

dispersió geogràfica d'altres tantes famílies 0fnitològi~iJ.lueS,
que són precisament les que considera dividida la! classe de
les aus En A. Reicheaow, autor del Hib,re «Die V0get», el
manual més rescent publícac.

A la secció> mastològica s'han seguit compleeaar els ma-
pes de dis~ersiQ a CatahlI'JJya QLetotes les espècies CIue sén re-
presentades al Museu. Demés de l'estlHli del rnaserial iflgFt!s-
sat em aquesta seeeió, qual determi¡;¡aCÍó està quasi totalment
enllestida, assemyalem ~a determinació de dues fermes no- '
ves pe. a la-cièacré.

Molts grl!!lps i instituci,l!.los eulturals hanvisrtat Ies 0.~fe~emts
imstal1aeicms els <liies d'erntrada Biure de pagamerot. !ilI]¡ QllJant
als dies en. què's're(~l1!lereix 'autG>ritza¡¡;ió, pot fer-se eSLirlent de
tes soHi€itades ~ concedèdes a La Escüla d'():t[ds pell fa: Do-
na, 'Escola grarlua:clla del carrer @le]P], .Atenel!!l Obrer @e Les
C@rts, C0I.teg~ M@rot Cawmel@ del carser de Pibemat, .Ateroem
0b>.e. de Sant Andreu, CGliIegi del Sagrali Cor mels iD. iJ?1feSl!!lÏ-
tes, C@Uegi de Pineda, Eseoíes del Tem!p~e deia Sagrada Fa-
mi~ia, Asssciacíé C:@Hegi @e CataJurnya, Eseeta gFaduada de
N0is de1 Parc, M. de N<;úes del Pamc. '

A més s'ha @l@lilat1!llílaserie de .o@!1Jf.elèèFliCteSsobre Emto-
rn'iIo~(j)gíaa ahrrnmlZs <de la !ffiscc@lastllil€rl@1" ele Agricultura pel
Regem.tiElil Ascens! C©clina!..

Les flyb[i(i:a!cl@t!1S@)elMlUSlZtlper res eireuenstàacies allor-
mals que lQeIñ.0.:laag\!Jltde relil"eure div.erses vegad.·es em el eurs
li'aqmes1!a Mem@wia, fuarn estat tamfué paralitzades. t,'Anúa.i
de la .hilíl.ta cie 1915,. galF1e M CG.Hfi!lilI1>St.cid ~®t, me ha pogut
s®rtir enca~a; s@líu;meHtiha estat Iíltlfu~ka@.aJ:la flil@l'l@graia «Les
1"@rtMgu,es de CataJlulil}fa~>, del Sr. iEn :J®aquim Matll'lqmer.
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hem d.e fer Botar fi\l1alme¡;¡~la necessitat en «luè's trobea algu-
nes seccions de pcdec disp@sar bJ!emajor espai p€!'rat l.gon0r-·
cire i deguda instaHaci6 <di€!les ©®Ue€;Ci0rnls.El pressu1il®s1iordi- '
1!làd.de' la Juota MO peFillile_tsimó la eoasesvaciè de t'es~at 3!Glmal
de coses i just dóna el mat€ria1 indispensaID,1e p€!r a l!10 inte-
rrompre la labor del personat dei Museu.

Bon trcç haurem avençat eflguany amb les adquisieiens
eX1ira@rdinàri€s die Uibres d'Història Natural, que nem p<Jgut
cea'lítzar mercès als canvis extraor-di aaciamenr favQ¡;;abtes.
lSl Departamejst de (g'€01ogia ha pogut, per aquest mateix mo-'
tiu, adqw.idr materia~ valiós per a l'investigació mineralògica
Però, les eo1~e€:c:i(msaugmenten extraordineriarnent, la Bíblic-
teca així mateix, i~l problerne de lloc €S presenta de cada
vegada amb més exigència.

Un altre estat decoses que cal remeiar amb urgència, és
el de la part destinada a exhibicions al públic. Actualment
són d'una valor eonsiéerabiement inferior a la de les cQUeG-
cions d'estudi, i és dolorós que nestre Museu tan ric, relativa-
ment a la seva joventut, en material d'investigació, no pugui
mostres al visitant no especialista més ql,l€! les defectuoses
installacions actuals. Certament, en et pressupost d'enguany
ja hem marcat en aquesfsentit una orientació 'qU€ permetrà
renovar mal sia sinó molt migradament alguns grups biolò-
gies del Museu, però aquesta Direccióes creu en el cas de fer
notar que haurien d'ésser recursos extraordinaris els que'ns
deixessin actuar en aquell sentit per una renovació cornple-
la de res exposicions públiques.

Barcelena, 3 r de març de 1920.
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1!lR.EBALLS iP:ffiTS ]!)U~ANT L'ANY Ig19

pel ,
DR. M. iFAURA I SANS

Director del Mapa

S'ens ratifieà el l r de gen.er de 1919 rènGàrre¡;; Ge eonti-
nuar les tas<ql:Jesdet Servei del Mapa Geü~ògic de Catalumya,
tant del de cQmjl!!lnt,com del parciaí a gran escala; ensems,
el Sr. Bressa devia: continuar els treballs topogràfics ge la
funa VI.

E] 25 d'abril \timguéFelWluna Junta especial de la Comissió
I

dei Mapa Ge0iògÏJc, per a tractar dels varis assum ptes refe-
rents 'al Mapa Geològic de Cataiunya, Fler a constituir lm ser-
vei espeera], del qual en curaria la Junta, mixta de Ciències
Naturals. En virtl!lt de diferents acords presos per la comissió
especial i ratificats per la Junta s'han realitzat alguns afers.

Les pedres matrius de les fudlespublicades del Mapa Geo-
. lògic de Catalunya, en nornore de 16 foren traslladades, el 7

de juliol, de la Diputació a can Henrich, per a procedir a la
revisió, imprimint-ne unes proves per a apreciar millor el seu
estat de conservació.

En data de 13 de juny de fgIg rebérem de la Direcció ge-
neral del Institut geogràfic i estadístic les fulles publicades
del Mapa geogràfic d'Espanya a l'escala 1:50.0.00.

Del SeFvei deThMapa Geogràfic de Catalunya ens ha sig~t
entregat ~o!te] referent al llegat per M. Moulin a la Diputació
en 1869, això es: una carpeta amb els itineraris seguits, un
mapa: borrador a ]: 100.000, un altre croquis geològic, un
baròmetre altimètric i UN termòmetre.
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E121 d'octubre d'enguany s'ha donat cernplirnent ai ill!e'"
eret del President de la Excma. Diputació, entregant a~ Servei
del Mapa Geològic cie la J unta die Cièneies Naturals totes les
fulles existents en dipòsit, que son eanembre de:

Fulla I.a Voltants de Barcelona .
» 2. a Penadès i li1lora1.
» 3. a Penadès.
» 4.a Tordera.
» 5.a Va11ès i li teral.

Tvtal.

267 e:xemplars
44 ~>

125 »

»

2.5Gl8 exemplars

de les GIuals en portarem el corcespcaea ê f(~gistre de les .eN-
tregues gralluites i vendes, en la fG>r11n~qy@ fins ili data teriia
establerta la Diputaeió.

Manca QIDtentr de l'Lnsti~Mt d'Estudis Casalans l'entrega d'e
[es @.ugyes fl!.llles ¡V i V reediaades em ca~aJà, per a fC0f1.':nar
])art de res ~lJlbliGacivns de ]a Junta.
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€©Heccions de fòssils de Catalunya i ds rex~ran~el', que ~akw.-
Iem que passaran de tes 2@.0>0<9 espècies, que restaven encara
verges d'UI'la revisió i d'una catalogaeíé siste\JJit'làJtiGa,iqUe en el
p@e temps que està a~ nostre càrrec, n'baven revisat Ecaealo-
gat ja un msler de formes espeeiñques; aE'art, s'har, atès les
despeses deis treballs de lés col:L€lecions d'IEn Meragas i del
Dl'. Alrnera (a. c. s.) que m®d el LS clJefebrer d'e0gua!l1.ly;així
és q,ue les IO.elOO pessetes qlJe ]a Junta de <Ciències Naturals
consignà per al Servei del Mapa Geològic i Paleonteiogia,
han resu'ltat migrades p€lr a poder excursionejar i per la quar
cosa, avençar tot elqué amb la: nostra ferma veluntat hau-
fíem desètjat, a I'enserns que les desp€ls@sde les expedicions
han augrneetat progressivament, a conseqüència de l'alça die
prew.s en tes manutencions, eavatleries, etc.

Malgl'at totes les eircamstàncies havem seguit prestant la
nostra fervent col:!abora:ció en aquest treball altament patriòtic.
activant tot el possible el Mapa Geològic de conjunt, recorre-
guent-ne prop de 3,000 kilòmetres- i tot això sense abandonar
la fulla VI del detall, continuant la magna obra del Dr. Almera
(a. c. s.), fulla que probablement s'acabarà enguany, poguent-
se entregar a l'estampa l'any pF<9pef.

Desde el començament del nou Servei del Mapa Geològic
de Catalunya, s'ha seguit un plà de marxa d'acord amb el
Servei Geogràfic-de Catalunya, el qual, en acabar una fulla,
en remet tres còpies: una per als· treballs de camp i l'altre
Fer al dibuix definitiu, reservant-ne un exemplar per si fos
menester una repetició. Inmediatament es surt al camp. fent
itineraris per les vies i carreteres, així com també per les care-
nes de les serres i per tes valls, procurant assenyalar les forma-
cions geològiques proporcionalment a l'escala que se'ns ha
encomanat, pederrt presentar el 25 de juny de 1919 a l'Excm.
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Sr. President de la Maneomu'nitat la primera ttdla (n. 0 43~
titulada «Geles de l'Ebre» cOflr'lp>letament acabada.

La superfície mapada engua~y, és 1~següe~t:

Goles de l'EBre (fuJIa 4-3) '. 49$ Km.2
Tortosa (hIlla 41) • 77@ »
Sant Feliu de Guíxols (fulla 24) 384;»
Guilleries (part de la fuLla 22 i 23) 750>))

Sén 2.402 Km.~

i si en aquesta suma hi ajontern els ;3.7@G <quilòmetres
quadrats del~ mapes aprofitables, per a ésser red'uits al I'escala
de I: J0)(J,OOOamb lleugeres mod:ifica~iol'ls, resulta <¡¡t!leactual-
ment està ja llesta deis tF@!tJal[s lÍe camp una extenssó d'tIns
6,100 kiDòm@tI1es quadrats, Cïtl.ilerepreseoten p0e menys d>lllli1a
cin(i,l.uena part de ]ç¡. superfície 1iGta[ @e Catahmya, que' és.
d'uns :p,ogo ÇJ)uii©metres quadrats apH)xilíl'ladament.

D@ cenforrnátat amb el pro~ecte f0IFFnula1ii)lef DireG~or del
Servei Geogràfic de Çataluoya, aQpaes1i mapa èsraeà c!:Qillp<DSt
de 43 fuItes; en el supes; que 1a ~tÏrnitació ~®'lPogràfica i
la de la r,'@presentatió de [es formaéi(nIS ge0hID¡gi01ues, fuagi
de eJoineielir amlD' la de les guatlle :Pil'0vÍFlcies eataèanes,
Denes bé: la superfic¡;íe marada dels @, 10(Ç) k.ilòmetres qua-
drats, repr@semta em @i fi0U mapa v1!Iit· JJ:\JlUes~lestes, que
lí'@0:ernésser QOIDa!(:]esja a ~'estalil1pa, i aqjl1Westessen: fa 24;> 2~,
3©, 34¡, 3S, 4] i 43, aMb ia de les' GumertÏes que interessa la
rm.ei~aJtde ea¡¡JJascl!1ma@eles :fID~les2'2 i 23. iDe fes restants a fer,
n'hi fua difl(i)U @leeGNlple.lIatmerrt ple.Res, i ai més setze de par-
sials. (!j,l!1eS61i1a;FlJi1CDXimadament e~1Jivalel!1lts a sis fulles també
wlenes. [!pler~'(i) qld>@ta sMffiiler,tkie GJ)t'leresta: a fer és, en realitat,
p.r0[1>GreirGl'lala tInes virnhi-dnc :fr1.,dles.

~enimt la tasca de ca>iFl[pmoNt avançada! ~ havent-nos sig~t
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reduida la subvenció, el1guany ens proposem repassar i uhi-
mar les fulles preparades per a fer-ne la publicació llur, tals

són: 24, 39, 4[ i 43·

,MAPA GEOLÒG[C A L'ESCAL.A 1:4°.000 (FULLA VI)

Aquesta ful'la q uens fou encomanada en 19[5 deu GGm-
pendre 57g kilòmetres quadrats, segons el format establert
per el Sr. J. Rivera, Directo~ del Servei Geogràfic de Catal uJ.ilya,

pel Juny de 1917.
El Sr. Brossa topogràficament n'ha deixat ultimada tota

la zona oriental y meridional, restant l'extrem del N. W., deta-
llant-la a l'escala E:20.000 amb corbes de nivell a 5 metres.

SOtïl!8 les el1tregues llestes de les 10 que en fou subdividida

la fulla.
Geològicament s'ha deixat mapada gaire bé tota la part to-

pografiad'a abans indicada.
Per acord cie la Ju nta dels darrers de març d'enguany s'ha

suspès la tasca daquesta fulla, per no haver-hi en pressupost
partida especia!.

Barcelona, 1 de Juny 1920 .•
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ESTAT GiENERAL - ~©BLAC:IÓ - DONATIUS - PERMUTES - REPRODUGCrÓ

INtiRESSOS l DESPESES - CONSIDERACIÓ FINA;L



MEMORIA iNFORMATIVA, 1919-1920

per.

GERONI DARDER I RosÉS
Director accidental del Parc

Cap neva c0nstJ¡ucdó, n,i ffiocdificadó d'importància, ha
tingut llec en elscd!ivers'0s departaments i instal-lacions d'a-
qmest ~aFc, clmra:nt e~·1iranSGl1lrsde l'any que fineàx. Les repa-
racions íleugeres; e~ pinta:t i smbstituci6 d'alguns dels filats i
altres en fi, petités i més fjerem:tòries atenciens, han sigut les
.úniquesobres reali~zacles i p©ssiliJles, amb els reduïts recursos
de què's disposava. :L'extensió denes i la disposició dels ma-
teix, ha restat g~ire bé GompleMment igual a la distribució i
extensió que oferia en 3 l de desembre prop-passat.

Aixís mateix, la pobiació que en l'indicada data era de

624 exemplars, sense com ptar-hi en ena la població piscíco-
la: dels Laboratoris' i llacs, per la raó abans esmentada i per
haver-se a]Droximadament eq uilibrat els naixements, donatius
i pennutes realitzades, amb les vendes, i reduidíssimes baixes
ocorregudes, ha estat també, encara que lleugerament aug-
raentada, a1DrDxlm.adament la mateixa que la població existent
en igua~ data de l'any anterior .

. La manca doncs dds recursos necessaris per a la conve-
nieht amFl~iació ¡embelliment de la nostra petita CoUecció
Municipal, ha condemnat a aquesta durant un any més, a la
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vida manifestament precària que d'alguns al'lys a aquesta
banda, únicament li permet 1a suma de la produccié pro-
pia, amb eis 1imitats recurses que ]D0~ atorgar-íé aquesta Il!~us·
tre Junta.

Una vegada més doncs, aquesta Direcció, es permet cri-
dar I'arenció . de la Junta per a recemanar-Ii la eonveoièaeia
de no oblidar a¡quest important extrem, em la segMrlta1i absc-
tuta de @jjlUecom millor ~ amb més esplendidesa s'atenguin
els serveis i necessitats, avui 1a fondantent sentits, molt més li-

. mitada serà cada any la consignacié ¡que aquesta [!:lustre
Junta haurà de destinar per al sostenimerst del nostre Parc
Zoològic ..

La Colleccsé Zcoíògica, ha tiIDgut dl!lFant el transcurs de
r~P9, donatius tam variats Gom interessants. Hao sigmt aq¡1!1ests
entre altres; mIDa magnitica J1larella cl'fu1"brids de SengLar i
Truja, denatiu de~ Excm. Sr. Comte de San Jean de Viola-
da; u a hermós V@lt@r HeGlmat, de la casa naviler a- dds Srs.
Tayà; un Ocelot cadell .(Felis pardales) del capità de ©erlDeta
D. Joam iOíaz !IlscFiban@; uma Cigonya blanca del 9a indicat
Sr. Comte de Sam Joan; dues lrierm@ses parelles de Pao¡;¡¡s F~ia~s
de Na Cencep<i:[@ G>ña, Vda. ci'Aaer; <dos altres lPaens reials,
i !!lIFla Paona de la Sra. ~errer Vicla[ i Gi!ieU; en fi, altres
més FlílQ)@.estG>sd@Da1íil!lscesn efs de tres quadn!lmalí1ls, un Anec .
dei país, l!!llí1lmS,¡tlarvé, una PC!lNad'ai¡gya:, varies Rates blanques
i un Ges Gl'atu~a, cedits pes~eetiÍvame0.t, lflels Srs. Gascórr,
T\!!l'ueU, !Di'. ChlraMl!1!1Jilt, Ferra~gé, Solà, Sunyer i e~ que
smDSCrrnl!!l.

~ixis1'il'lat€'ix Jial!il!ingressat peFpileFlm'uta amh ahresexem-
plal\s d'at!]ll!!les1ia,C(j)'I!~e¡¡;ci®;llFilaJ :IílaJfel!a de CO'l'lills gegants, a
Gamvi d!I'l!!l,¡;;¡'a1tVaJ@leC(])0.iffi~sde V(ema; una ci' Aaecs Labrad'or,
[Del' tam altra d~ !Bat1l~aEtiJ.sIMalí1les, um Paó> reial Mau a canvi
Ol'oNze pafd~es @teC9~@lJlíls;un ~arl i @:t!Ies9aJHifies fi10y@laD,
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un Gall i dues GaUil!ThesCoch.inchina perd:ix, \!!lN OaU iuma
Gallina Orpil'1gton negre i urna pareUa dl!€~CaniNs gegants, a
canvi d'una parella de Paons reials, en ñ, YB mascle r dues
~e]UeUes d' AnecS muts, una parella d'Anecs Qe'RGuem, un al-
tra de' .Gallines Plymo\ilth, sis Gallines i YN Ga~~lffat, un
Anec de Pekin i un Gall i. tqjMatre '\Pomes @"lnd1a a canvi
taml¡¡é,per past lael Parc, d'un paf(d~a -de Paons reials

verds,
Tots aquesss donatius i exemplaFs ingressats, j\Jmt am.b al- ,

gumes modestissimes adquisicions, ham c(i)nstitMit, aKel§int-hi
els naixements i ©:ecluimt-ne les vendes realitzades durant
l'any, ¡a suma total de 653 exemplars, es a dir, un augmeflt
de una trentena més del nombre existent em igual data de

t'any passat.
La població doncs d'enguany, ha restat no sols mantingu-

da, sinó, fins 11eugerame9t augmentada i ho serà molt més al
finalitzar 1920, si, com aquesta Direcció espera, es milloren
convenientment algl!lns serveis i més qlle cap altre el conve-
nient conreu de tots els nostres camps.

Com l'any anterior, ta Direcció ha dedicat detinguda aten-
ció i ha sigut per a ella motiu d'activitat preferent quants
e~tudis i treballs es relacionen arn bles qiiestions d'aclimata-
ció i zootècnia de les espècies recloses. Per aquest motiu, aec-
Hí amb especial interès i complacéncia, el curiós donatiu del
Sl'. Comte de San Joan, per constituir com cap altre una inte-
ressaot exemple d'hibridació porcina.

La repredacció i encreuament de les Cabres d'Angora; la
dels Coips; ~3! dels Nandús i la repetició d'alguns interessants
'mestissatges amb diferentes espècies ornam.entals (Anecs exò-
tics, Paons i Faisans) han sigut continuats amb l'insistència
i cura que aquestes (i)peracions reclamen, mes per a cap d'elles
ha tingut la Direcció interès i obstinació major que per a la
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8!quest~ Direcció espera encara fedmÍ!F c@l"1sid.eratllement si
per a les de,ma:nGles feiteradament soUicitades i sintetitzaéles
:wrececlentment plOt ·1;f0IDar aqlilesta DirecC!0 la favorable

. aC,omda que espera ateanças.



Hí];¡rids de 3eoglar i Truja, dona tiu del Sr. Comte de S. Joan.

Reproducció dels Lleon s:
Cadells obtinguts el 26 d'agost de 1919.



Reprod ucci6 dels Lleons:

Un dels cadells de tres mesos i mig d'edat.


