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ACORDS DE LA

JUNTA DE ClÈNCIES NATURAJLS

rÇ)20-192I
(Extret del Llibre d'Actes)

SESSf® DE ro ID'ABRIL DE ]920

Presideix: En Lhais Nicolau dl'Olwer
President de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament

Constitució de la Junta.-ElSr. Nicelae d'Olwer, qme ocupa
la Presid'ència per S(i)líJJ càrrec de President de la Comissió
Mumicipal de Cultura, manifesta que na convocat a la Junta
per a cleixar-la constituïda, i llegits pel Sr. Secretari els arri-
des de l'Estatut referents al, nomenament de càrrecs, són
degits per unaaimitat: President, En Lluís Nicolau d'Olwer;
Vice-president, En Manuel Cazurro: Tresorer, En Antoni
Montaner; Bibliotecari, En Josep M." Bofill i Pichot.

Comissió de Publícacíens.v-Es acordat que continuï coris-
titulsla cern l'any anterior la Comissió de Publicacions, inte-
grada pels Srs. En Llu is Nicelau d'Olwer, Josep M." Bofill i
Pichot, Domingo Palet i Barba i Jaume Bofill i Matas.

SESSIÓ DE I6 .D'ABRIL DE 1920

Presideix;' En Lluis Nicolau d'Olwer
President

Traspas dels Serveis d'Instrucció Pública de la Diputació ,
a la Mane(i)munil~at de Catalunya.-La Junta queda assabentada
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10 Junta de Ciències Naturals de Barcelona

d'una comunicació de la Mancomunitat de Catalunya en la
qual donen compte d'haber-se fet càrrec dels Serveis d''Instruc-
ción Pública de la Diputació de Barcelona,

L'Herbari d'Espanya.-Els Srs. Comissaris de l'Exposi-
ció Internacional de Barcelona comuniquen a la: Junta haver
acceptat el projecte de formació d'un «Herbari Q].'Espanya»
p~esentat pet Sr. Conservador del Departemerrt de Betànica,
segons les condicions que en ea queden detaltades (vegeu
l'Apèndix I).

Ponènçia==Queda nomenada una Ponència integrada Fels
Srs. En Manuel Cazurro, Josep NL.· Bofill i Pichor i Jaurae
Bofill i Matas per a que dcni dictamen en la pròxima sessió
de la Junta, respecte a organitzac:ió del personal tècnic del
Museu i retribucions dei mateix,

Presideix: En Lluis Nicolau d'Olwer
President

Pressupost de la Junta per a 192e-2t.- La J1Jnta a:fJr0va:
el Pressupost! segiientper a I'exerciei eccaòmíe 1®2Q-21:

;p,C><il@'O@ »
'7"QO@'@O »

.l.
41,397'50 ptes ..
¡;f~,C>êJ@'(')0), ~>

TI.

HL
141,00©'0@ >.>

~,~5Q)'(i)o »

Des€:0Fl1pte de l' 2@ °/0 sobse 7~,Q)QO ptes .

lrngr€s iíq 1di¡U •

»
>.>
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IJ>ESPESES

1.
11.

Personal ., ..,
Museu de Cièm:ies Na:tma:ls:
IDepartament ¡¡leGe0ll@gia .

»» Botànica.
»» Z001]@g~a•

Despeses gene'fa!.s
Ma1l'a Geo~ògic
PaF€ Zoològic:
Despeses ordinàries.
Adq uisicions d' exem piars.
lJWes,pesesgenerals de la Junta:
Secretaria .
Bib~i®t\:!€a .
PulêJiicaci@'l"lIs .
Premi per al Concurs d'Herbaris
A disiposici6 de la Junta (I) .

Tetal de despeses

41 ,395'00 ptes~

"

.tj},cy50'0!9 »
7,POQ'00 »

13,@(1)0'00 »
2,00<;>'00 »
j,OOO'QlOIH.

IV.
30•0©0'00 »

6,000'0>0 »

§OQ'QlO »
1.{JOO'OO »
7,5(1)0'00 »
1,00(1)'00 »

16,054;'50 »

I42,999'50 »

\1:.

Pel que fa: referèncie al Gapít(j),l«Personal», laJunta aprovà
per unanimitat el dictamen Q8 fa: Ponència nomenada en la
sessió qFI~erio,r, en virhlt del Q],ilalés rebaixada la retribució
de tots els Regents uns a I,6@0 pessetes, corn a: conseqüència
de] criteri exposat per [a Junta de no sobrepujar per a despe-
ses de persomal1a partida que, per aquestes atencions; consigna
l'AjuntameFlt.

Vocals delegats.e-A proposta del Sr. Montaner, la Junta
nomena Vocals delegats per a que visitin individualment els
Laboratoris i es facin càrrec de la labor que realitzen, als
SFS. En Manuel Cazurro, Bofill i Matas, Llenas, Barbey,
Bofill i Pichot i Palet.

Juntes de tècnks.-A proposta del Sr. Bofill iMatas, acorda
1a Junta ql:le les sessions administratives que hauran de tenir

(1) ¡¡¡espeses a rearítzar únicament quan els ingressos del Parc Zoològic siguin efectius.

11
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lloc al Museu Martorell, aÚernin amb altres que podran ésser
celebrades al Museu de Catalunya amb assistència dels
tècnics del Museu i del Parc.

Assistència del Personal del Museu.-Es acordat que'I
Sr. Director del Museu doni compte mensualment de les
assistències dels Censervadors, i aq uests de les dels Regents,
.atenent-se a I'horari aprovat.

Agregació de l'Aquari al Mus€u.-A proposta dels
Srs. Cazurro i Bofill i Matas la Junta acorda que l'Aquari
depengui de la Direcció del Museu. essent-ne curador el Regent
de Peixos i Invertebrats marins, En Ernih Fernàndez Gaèiarro.

SESSIÓ ElE 21 DE MAIG DE 1920

Presideix: En Lluis Nicolau d'Olwer
President

Donatiu.-Secretaria dóna compte del donatiu que fa al
Museu el vocal En Josep M." Bofill i Pichot de la seva collec-
ció d'Himenòpters, essent acordat manifestar d'ofici al seNyor
Bofil] i Pichot i'agrairneat de la Jun~a peli' tan ili11p@Ftant
donatiu.

'Tancament del Vivari.--Tenint en compte [es clifktIltats
de persona! i material e-u què es troba la 3il!!lflta'<j¡ílera! atendre
:d€gudarnent el Vivari, acorda e[ t8!NCamerot del !WilaJteix,men-
tre durin les actuals èircl!'IIDstàncies. '

N'omenamen,ts.-Per di!il'üssi6 de la Srta!. Na Antònia; Sàn-
chez, és nomenada Na AgflaJ F@lix. Haveat fJFesentat també
ia dimissió 1'Auxiliar de (GeoI®gia; senyor Gi[ .MoNtaner, és
.ac@rdalisubstituir-IQ iw.te'riLilaNl€!iiltamb el seny@r En Manuel
Naral1jG.

, ( .... , .



Seceié Oficial

SESSI6 !DE l l DE JUNY' DE J920

Presideix: J'iln ili.Juis Niwlau d'Olwer
President

Dimissiòns.r=Són acceptades les dirmissiens que presenten
els senyers En Eliil1ili Fernànetez Galiana i Em Joaquim Malu-
queF i Nicolau, dels càrrecs de Reg(mt de Pèixos i Inverte-
I9Fats marins, el pr imer , i cl'H'eFfletQhogia, el s@g€m.

Pensió al senyor Conservader del Parc Zoològic. - lE]
sfHlyor I?Fesiclew.t comun.ica que la Comissió Municipal de
Cultura haptwsiüHí1aJt' amb 5,000 pessetes al Sr. F. M. R@sseU
i Vilà, Conservaèor del Parc Zoològic, per a que vagi a
visitar Parcs Z@@iògicsde l'estranger, documentant-se per al
rutl!!lr <desemFGtHarnent del Parc de Barcelena.

Sebue l'!lExpl(i)raeió a Fernaade Poo.-Havent donat lloc
els acords presos, en sessió de 7 de març d@ I tf)I 9 a reclama=
cions diverses mel senyo1l' Escalera, recollector subvencionat
per ta Jumta, aquesta, <li proposta del Dr. Cazurro, acorda
abonar a dit senyor Escadera la quantitat de dues mil pesse-
tes, a mésde les tres rnii que li foren entregades a l'avença-
da, rebent en canvi e~ Museu ml darrer IGt d'Odonats.

AuxiliaF del Mus(m.-Es acordat que la recaptadora del
Museu Martorell" Srta. Na Mercè Bracens, quedi a les ordres
dei Director del Musem, amb la gratificació de I,20Q pessetes,
<quepercebrà dels beneficis de recaptació.

L'Aquiu:-i.-Queda novament adscrit al Director del Parc
Zoològic, per haver estat acceptada la <dimissió <del curador
uer mateix, senyor Fernàndez Galiana.
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SESSIÓ DE 25 DE JUNY DE 1920

Presideix: "En Lluis Nicolau d'Olwer
President

EI Laboratori de Taxidèrmiae-- Sesretaria dóna con} pte
del dictamen per a la organització del trebadl em el Labora-
'tori de Taxidèrmia, que dóna la Ponència integrada pels
senyors Bofill i Matas , Bofill i Pichot, Cazurro, Llenas i Sa-
;garra (vegeu l'Apèndix Il), essent aprovat pel' unanimitat.

Gratificacions als Regenís.- Com a conseqüència de les
dimissions de dos Regents, acceptades per la Junta, és acot-dat
restablir les gratificacioas de 2,000 pessetes des del pròxim
octubre.

SESSIÓ DE 5 DE NQVEMBRE DE OC92@

Presideix: En Lluis Nicolau d'Olwer
President



~ecció O'fieial l'i

~lLa Sala de Geologia del Museu.-Coliflunica e[ s€wY@lr
Consecvader de Ge<il1ogia, q1lle ja tIesta: la ordenació i rel1ula-
cié dels e:xernp1ars de la Cc>Hecció Mimerarògica, ha estat
oberta al pú1D~ic~a Sala de Geo~(i)gia et 10 de novembre, Ï! de-
mana a la Jl!'lnta que la qwan1iitat qwe obt~nguin de la subhasta
-de <desferres que ha de tenir lloc pròximamena, sigui destina-

• da a I'aeabament de la Ï!,mstaHaGióelêctrica de la dita sala i a
.1'8:d€J.1!lisiei6de cortines, acordant-ho ~aJunM ta] com proposa
et semyor Co nservad'or €_eGeQiogi'a.

SESSIÓ EJE 3 DE DESEMBRE DE 1920

Presideix: En Lluís Nicolau d'Ofwer
'President

La festa del dissabte a la tarda per al Personal auxiliaF.-
Com a c0l'lseqüeneia de la pe1ilci6 del Personal. auxi'liali" del
Museu de que li fos concedida festa els dissabtes a la tarda,
1a J unta aeord'a, de conFoFNütat amb t'infGrrne dels Conser-
vadors del Museu:

Ior Que sigui festa els dissabtes a la tardaper alsauxi-
liars del Museu.

2.n Que'n qwedi \!!l/,i1 de gtla-rdia cada, setmana, la tarda
dels dissabtes, alternant en e] servei per ordre
d'antiguitat.

'3.r Que sempre que'I CONservador o Regeat a les ordres
dels quals treballin reqwereixin la seva assistència,
hauran de prestar-la sense que això doni dret a
reclamació de cap mena.

4.t Que atelillent el benefici concedit, sigui exigida la més
riguF@sa puntualitat en l'assistència al treball.
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El Premi de la Junta en el Concurs d'Herbaris.-EI Tri-
bunal nomenat per la Junta pe·r a judicar els mèrits dels
herbar-is presentats en el primer Concurs, organitzat d'acordi
amb el Consell de Pedagogia, proposa per unanimitat que
sigui concedit íntegre el premi de F ,0JOO pessetes, de la Junta,
al mestre de La Sellera En Joan Fàbrega, i així és acordat
per la Junta.

Dimissió i nomenament.-Es admesa per la Junta ia di-
missió que presenta el stmyor En Antoni Portusaeh de]
càrrec d'Auxiliar de Geologia, nomenant, a proposta del
Sr. Conservador respectiu, a Na Manuela Herrera Arroyo.

Adquisició de fuUetons.-La Junta accepta l'oferta de
venda de 384 fulletons d'Herpetologia i 29 d'Història Natu-
ral, per la qüa ntitat de 650 pessetes, que fa el Sr. En Joa-
quim Maluquer i Nicolau, previinforme favorable de] senyor
Regent de Mastologia i Anatomia comparada.

Subhasía.-Queda assabentada la Junta del resultat de La.
subhasta cie desferres procedents de les vitrines de~ Muse'l!!l
Martorell, que ha donat un ingrés de A20 pessetes, acordane
un vot de gràGies per al Sr. Barbey que presidí l'acte:

Concurs per a proveir el càrrec de Director del Museu.-
La Junta aG®rda proveir per concurs el càrrec de f)inector
del Museu, vacant per jubilació del Sr. Bofill i ~0C~, etll'le-
dant facultada la Presidència per a que redaet! \!lIDeSbases.
gUie seran discutides en la pròxima sessió.

SESSIÓ DE I7 DE DESEmBRE DE 1920

Presideix: En iLl\!lis !Nicoiatl d'Olwer
Presidetit

Homenatge al Dr. Cade\1;alt-Es aCGI1ctat,de eoafornaieat
arn b una conaunicacié @ie1Sr,. Cónservader' de ~.QtàIDica, i el'!lJ
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com~Ement d'lm acord pres en sessió de 27 de juny de lÇP7,
ceilebrar un Homenatge aL Dr. CadevaH, aJrnbmolliu de la
recepció del seu Herbari, ga dennitivam€nt preparat, orderrat
[ ins1iaHat en el vesribol del Departameat cie Botànica del
Musel!!!.

Bases pell' al Concurs a la plaça de Director del Museu.~
IDe c€>nfGrmitat amb ço que fou acordat en la sessié antesior,
ia Presidència presenta lesbases !per al Concurs a la }Dlaçacie
]D·iI1eGtordei Museu (vegeu l'Apèndix UI), que són aprovades
per unanimitat.

SESSIÓ DE 4 DE FEBRER DE 1921

Presideix: :En Lluis Nicolau @'(Jhver
President

Sego n Concurs d'Herbaris.e= Vista una cernunicaciê deI
Consell de Pedagogia sobre la corrvenièecia de repetir e] Con-
curs d'Herbaris, la Jurrta acorda, oït l'inf<Drrne del senyor
Conservador de Betànica d'e] Museu, accedir a la petició del
Consell de Pedagogia, proposant celebrar el. segon Concurs
en 1922, i destinant a premiar e~millor herbari la quanti-,
tat de mil pessetes <iluefigurarà en el pressupost de la Junta
cie 1922-23.

Gratíficaciñ al persona'! del Pare Zoològie.-Vist un ofici
de la Direcció del Parc Zoològic, en er qual proposa repartir
a[ seu Personal la quantitat recaptada: de més en el Parc,
sobre les catorze mil pessetes d'ingressos figurada en Pressa-
p'0S1i, és acordat accedir a la petició, sense que aquest acord
pugui ésser un precedent per als anys successius, i deixant
J'execuGió del mateix per al finir de l'any econòmic.

N:@menament.-Es acordat, a proposta del senyor Conser-
'vador de Geetegia, nomenar Auxiliar a la Srta. Na Matilde

2
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Sancho Ferrer, Mestra Superior, en la vacaut del senyor
Naranje.

Vestits depana per al Personal del Parc.v-A tenent la
proposta del Sr. Director del Parc Zoològic de donar vestits
de pana al personal a ses ordres, és acordat que'I Sr. President,
informat pel Sr. E>i¡:ect@rdel Pa~'G, portin a terme ~a execució
cie la derrraada.

Donatiu."-'El Sr. Coaser vador de Bòtànsca comursisa haver
rebut corri a donatiu del Sr. Vocal Hoaorari En Josep Malu~·
quer, la importantcotlecció de 56vohlffiS de la pubhcació

. «BOTANISCHE JAHRBUCHER» de Engler.

SESSIÓ DE 18 DE FEBRER IElE 19'2 [

Presideix: En Lluís Nioclau d'01wer
Pr esi derü

kiirec;;tQF del Mapa Geològic GOm unÍl€a
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Smssl® DE 31 DE MAF"Ç DE 192[

Presideix: En Lluís Nicolau d'Olwer
President

Pressupost de la Junta per a 19211-22.-La Junta apr®va
el PFeSSUpGst següent per, a I'exercici econòmic 192]-22,

INGRESSOS
Be I'Excrn. Ajuntament:
a) Perscna! ,
b) Material , ,
De la Mancomunitat de Cataieiaya:
a) Per a despeses generals .
b) fler a MaJ,Oa Geològic "
Recaptació de Ia Junta:
IngressQs del Pare Zcològic .

L
50,000'00 ptss.
55,000'00 »

u.
32,OÒO'00 »
7 ,000'00 »

DI.
16,000'00 »

Descompte d:tÚ 1'20 % sobre 94,000 pres

]l'lgFés líq¡,¡icl.

DESPESES
I. Personal . .

11. :lVhJseu!de Ciències Naturals:
lUepaFtameIilt de Ge0logia

» » Botànica
» » Zoologia

Laborator-i de Taxidèrmia
Despeses gener-als . '.

III. Mapa Geològic:
Gratificació al Director
Despeses de material i viatges

IV, Parc Zoològic
V. Despeses generals de la Junta:

Bielioteca .
Publicaci0ns .
hnpressos . . .
Per a noves installacions, adquisició

d'exemplars, etc. .

Total de despeses,

160,000'00 ;l

t;128'00 »

158,872'00 »

49,89L'00»

8,000'00 »
lil,ooo'oo »:
Ç),ooo'oo »
1,000'0Ú> »,
4,000'00 »

2,OélO'00 »
5,000'00 »

3°,000'00

3,000'00 »
10,000'00 »
1,000'00 »

27,981 '00 »
158,872 '00 »
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L'augment de la subvenció per a personal ha permès
augmentar la gratificació a] mateix, però, tenint en C<Dmpte
que les partides a rebre de l'Ajuntament, venen, en sa meitat,
condicionades a l'aprovació del Pressupost d'exaccions locals,
és acordat que mentre la Junta no tingui assegurada la totali-
tat de les subvencions, €l personal rebi les mateixes gratifica-
cions que l'any econòmic anterior, i la Junta li abonarà la
diferència de tot l'atrassat i entraran en vigor les noves grati-
ficacions, ~n percebre de l'Excm. Ajuntament la totatitat de
la subvenció figurada en Pressupost.

Estat de .comptes del Pressupost 1920-21.-EI Sr. Secre-
tari comunica l'estat de comptes del Pressupost ordinari
I~20-2I, que és com segueix:

DESPESES

MATERIAL

Quantitat Quantitat
pressupostada gastaBa Diferència

Museu de Ciències Natu-
rals :3 1,950'00 31,950'00

Parc Zoològic 30,OOO'OQl 30,0@o'0@
Mapa Geelògic 7,000'00 7,000>'00
Biblíoteca . 1,000'00 781 '85 21$' 15
Publicacions . 7,500'00 5,*4'50. 6,955'50
Secretaria. 5ü)(i)'00 200'@0 ~00'00
Despeses extraordinàries. 7,0¡¡¡0'QlO 7,000'00
Altres despeses im previs-

tes 16,652'50 526'00 16,126'50

I<ï>I,602'5e> 78,002'35 23,600' 15

PERS0NAL

Personal 41,3,<!)6'00 46,794'80 + 5,397'80
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INGRESSOS
Quantitat Quantitat

p~èssupostada . ing~essada

Subvenció Municipal:
MateriaJ .
Personal ..
Subvenció Mancomunitat
Paec Zoolègie (ir:-g,r. ord.)

» »» lf1gt'ess®s
extraordinaris

[)iferència

39,520'00
41,397'50
3$,532'0@
14;,®00'@0

39,520'00
48,00'00 + 3,402'56

3$,532'00

16,970'35 + 2,970'35

9.550'00

142,~99'50 139,822'35

RESUM

Total d'ingressos.
Total de despeses,

Diferència total, ptes.

139,822'35
124.797'r5

r5,025'20

9,550'00

~,r77<15

Distribució del remanent.-EI sobrant de r5,025' 20 pesse-
tes del pressupost 1920-2 I, la JUFl~aacer-da distribuir-lo de la
següent martera:

Gratificacions al personal del Parc Zoològic
Onze vestits de pana per al personal del Parc

Zoològic . .'
Factura Oliva Mallol, obrir porta Museu de

Catalunya. . . . . . ., .
Factura Pere Mitjans, installació elèctricai timbres ..
Factura Regàs, lonx de l'Homenatge a Cadevall .
Factura Rull, vidres per als armaris del Dep. cie

Botànica . . . . . . .
Installació defs vidres anteriors.
Per a tramesa de publicacions. .
Per a despeses generals del Museu.
Per a despeses de publicacions. .

Total ptes.

r,100'00

447'35
504'80
325'00

297'00
35'00

1,000'00
700'00

7,645'70

r5,025'20
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Nomenament.s-Per haver renunciat al càrrec d'Auxiliar
la Srta. Na Matilde Sancho, queda nomenada per a substituir-
la, a proposta del Sr. Conservador de Geologia, la Srta. Na
Sofia Gallega Pinedo.

Donatíu.-EI Sr. Vocal de la Junta En Josep M." Bofill
i Pichot comunica el donatiu que fa de l'obra d'Aadré «Species
des Hymenoptères d'Europe et a'Algérie», composta de r 3
volums, avui agotada i de gran vàlua; de les publicacions de
J. Perez , «Coniribution à la faune des Apiaires de France»
i «Espèces nouuelles de mellifères»; i de l'obra de V. Berto-
miens, «Ichneumonides d'Eurepe».
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APENDIX I

Prqjecte per a publica;' ~~ Herba~i d'Es:Rany'~

La riquesa floral d'Espanya, ne hi ha hagut mai ocasié de mus-
trar-Ia als estudiosos i als amateurs talment .G<!>mpleta,cellstitl!liNll
l1erbar~, 0J!uesiga aquest el més fidel compendi d'aquella variadíssi-
!pa e01'leceió de formes vegetals de la India d'ElJFepa, com aN0-
menà l'.ANNÉ Ja Península ibérica.: Des d@que aquest darrer €nvÏ:à
a Espanya ei seu deixeble LOEFLING, i des de abans encara, des de
que'Is cèlebres catalans SALVADOR herboritzacsn pel' tota la PenÍ1'l-
sulà, fins a nosahres, P'F0U n"flan passat de botànics pel' ella qu~

. ham. estudiat m.@l'traficra i han descobert els seus secrets! Les riques
colIsccions forrnades, perè, peF sansa del desconeixement de
nostra flora han sigl!lt im.colíHpietes i Pler mor cie la manca de dades
cerres qu.e F.l@gl!lessin orientar rectament a aquells rscereaders,
Deixant de banda els més antics, les eol-leceions dels quals s'han

.perdut, han estat deplorablement malmeses, o SÓn inscmpletes, a
l'estranger, ens trobem él! l'hora actual, que solament I'Herbari PAU,
del claríssim botárric de Segorh, pot ésser qua.Iificat de bastant
complet enrre t01'$ els cl.''Espanya¡ els de BOISSIER i WILLK0MM,

els benemèrits estudiosos de nostra flora, són a Suissa i Portugal,
respectivament. Mes" àdñuc aquests tres assenyalats eern els p.fÏmer~
tenen faltes greus, si hom mira la qüestió des del doble punt de
vista de la riquesa total de nostra flora i de la selecta pFeparació dels
exemplars. D~ la riquesa total de nostra flora, perquè n@ tingueren
ocasió aquerls autors de recórrer teta la Península, i p,erqlJè d'ales-
heres ençà han estat deseobèrtes altres formes de plantes que des-
coneixeren« de la selecta preparació perquè no era d'aquella època
el mirament ci'ara i J!lerquè no usaren els nostres procedim en
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acurats, puix preferiren una abundosa collita a una collita ben pre-
parada. Tenen pere, i no volem ama$ar-bo, una valor única els
tres herbaris citats, la de contenir els tipus originals que serviren
a BOISSIER, WILLKOMM i PAU per a la creació de les seves espècies
botàniques, valor dooumental que és el de més relleu de ~es S1;1S-
dites colIeccions. Però, si aquella valor única és irnposible poder-
la crear de nou, un'altra de ben notable en podrà tenir un herbari
espaynol format amb seny. La forma vegetal més j1>D0xilillaa
la que un autor ha tingut davant seu em deseriure-la per primera
vegada és aquella aitra pertanyent a ia mateixa espècie i c@U,ida en
el mateix lloc precís, 0 siga, en sa localitat clàssica, com diuee els
botànics. a fet d'ésser collida una espècie en sa localitat dàssica li
decuplica, al 'menys, sa valer, en el mercat científic me plantes.

Aqaaestes consideracions esmentades ens afermen en l'idea cie
creure que una exiccata de totes lés plantes endèmiques peninsulars,
procedents de ses localitats clàssiques, i preparades amb teta cura,
tindria èxit franc em el món científicç alhora que, per a tot home
culte i airnant de la seva pàtria, seria un g!5ig veure o posseir selec-
eienat en un herbari, allò ClIueté de més 0'rigina1 i característie la
flora del seu pais. La labor que suposa ~a formació cie tal herbari
és estraordínàna, pel fet d'haver de FessegMir una a una t@tes ~'es
,iocalitats clàssiques de la Península, i àdhuc rnelt sovint, per haver,
de visitarles més d'un CQP si temim en compte que no totes les es-
pècies floreixen a la mateixa època del any,. Sempre que nosaltres
l1em peRsat em aquest projecte hem cregut GJ!uepodria ocupar tota
la vida de un home i encara no fóra terminat. Mes si el pla com-
.plet és així de vast GJ!'(,¡eno se fi veu la fi, quan 110 per altra cosa,
:perquè cada dia 'l'activitat analitica del N<l(i)rf€llogista descobrirà
no'Vesplantes €l noves varietats, horapodria ilimitar [a seva comesa
pel".a una prim esa etapa de trebai1, a ~a reeoNecúó, prepasació i
of'êl.enació sistemàtica de les grans espècies espanyales, a:ites corrent-
me'n:! linneanes, q1;1e~0m les. mill0J.i" carraçteritza0ies, ~es de morfo-
I.Qgi~ més independena Fiflida que fóra aquesta 11av0'r, pertocaria
ccntinuar-Ia .fl~r 'a denar a coaèixer per medé de sèries anyals les.
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!)fletit€s espècies, tes races, les -varietats la morfologia compfeta
de [a fil!€lra! €xc1us~y,am€n~ jilenimsmlar.

Fet Ull recompte Jiler ¡;egions de les plantes endèmiques 'espa-
~yQ)les qU€ tenen em elies sa localitat clàssiea, ens dona el següent
resul!at, segons el Prodromus Flora: Hispanice i son suplement,
de WILLKOMM:

Andalusia
Castella la N eva
Va~èFlcia.
Al1agó
Catalunya
Pireneus censrals.
MlIrcia .
Pireneus orientals
Astúries.
Ga]icia .
Lleó.
Castella la Vella
Extremadura
Cantàbria
Navarra.

615
1841
89
83
55
Sr
50
39
37
34
18
16
13

10

8

Tetal.

Les 1,302 especres són endèmiques d'Espanya, o, rarament
algunes, penetren també a Portugal o han estat descebertes poste-
rierrnent al nord d'Africa.

En aquell número total, però, n'hi ha que són de la categoria
de les qtle hem anomenat petites espècies. Com ptaat amb això, i arn b
un marge de fallida per als possibles entorpiments de nostra llavor,
el nombre total d'espècies a reco1lir en les distintes regions espa-
nyoles per a donar per enllestida aquella primera etapa de treball,
pedil.¡ia ésser fixat en mil. Amb aquesta colIecció de mil plantes
selectes, tind.ríem un corrrpendi de la flora endèmica peninsular,

2')
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dels tipus més notables d'Espanya, dels que millor la caracteritzen;
collits cada un en son lloc clàssic.

Per a portar a terme aquesta llavor amit> la major economia,
pensem que hauríem de fer trenta dues colIeccions igl!lals, de mil
exemplars cada una; de cada espècie hauríem de posseir-ne, doncs,
trenta dos exemplars tam bé. Destinaríem a la venta vint i cinc
d'aquestes trenta dues colIeccions, ei preu de les queís podrta
ésser fixat més endavant, però, comptant amb un pFeu mínim de
mil pessetes pe'r cada col-Iecci6. Dos d'ei~e" quedaeien prepietas me

. la JUNTA L>E CrÉNCIESNATURA/LS, UBa de les <quals f<6Fa la destioaêa
a I'exposició pública, i les cinc restants serien ofertes ais colIabora-
dors de l'empresa, com a gratificació per alseu treball.

Això darrer és justífícadíssírn. No és possible qMe amb el nostre ,
esforç personat, àdhuc ajudant-ries el personat preparador necessa-
ri, poguéssim portar a terme aquesta llavor amo un parell d'anys de
temps, Hauríem de comptar amb i'ajut de cinc C01'laJij0radQ~S:
tècnics al menys. E~ Departament de Botànaca del Museu cie Cièn-
cies Naturals de Bal'€elopa es reservaria per á si, les Fec@]-1ecGÍ0tls.
a Andalusia, la més rica de les regioas psninsulars en plantes,
e'nd:èrniqèles; centralitzaria en el[ t(~ta la l[av@r d'organització, cid
seu persoaál i clelscol'1aboracl0rs; prepararia el material J1ecoHit Íl.

enl·lestiria les celIescíons. !E[ :Departa:ment de Botànica d€lll\>h~setil
rebria en ~omwensació d'aquest ireJ¡¡ai~: el prestigi c;l'baverreat.itzat
un creIs més.grams esferços per al c0nei.xememt de la fi(Ha d'Espaf.lya.,.
i com a €Omseç¡,w@m,i¡tçJ.'aixè j¡;m Q!~,tindria la be~emllll1lia em IDú>tà-
nica fan€fog¡l,;~i<;aíJ$Plal1ly~la; reerla com a material d'estudd i.
d'ex~osiúó dues coHec~ioI11s {lú>mpJetes, ~0!1'll her.Fl amotat, i gran.
riq!Jésa de plantes i'1~Flbofit.~acl€sf(j}na @eH,ista durant les eil<plm:a,-
çions, La Exposit?i6 d'lr¡rjzistries Elèctriq,u~.s ªe .Ba¡1c€Í®na, i tota .

. la Çi)!ltat, re~rj&n Ja glo,ria d'haver li'J1(j)¡;Ii}(~gklta€}u€sta a;hl'a petita
eX;¡¡>0sici6de lC!!ftoraQ:';Espanya, i: 'VerJll;T,J.tles !Se>l'ieceions, la 0lD,tim-
dfieIil a.mb disf>gse~ ]msig&ifieaats .

. Psr a GOlJ:CFetarel ~'ostl'€ lªeflSaWl~;l}tem l\l.lllesbases, d®m.aríem el
pF@jecte segi!iem.t~
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La junta directiva de la ExposiG:i@ i l'a JUNTA I,)E .CIÉNCIES
NXTURl\LS, desitjoses ~e domar a cenèixer la flosa espanyola, Q0n-
venem em la formacié ~'uN'herJbari per a la futura Exposició,
segons les bases que seglileixen:

[.r L'Herbari d'Esjpany:a deurà! constar de mil exemplars,
acusadament preparats, cerrespenents a ahJ.i1estarotes espècies ex-
clusivamemt espanyoles, i GGNits ell sa ~0¡¡:aiitat clàssica.

2.n Ei nombre (!):"Werbaris a f,OIfIiN.ar serà de trenta des, un dels
qua[s, de luxe per 1;1seva ppese'¡:;¡taóó, serà destinat a la pública
exposició; e1s a~tres trenta un €@Fltindran les phmtes em UN doble
fuH de paper, blanc;: l'interior i s€~ziH, i groixut ~'exterm, o protee-
ter. 'La gr:andària d'ambdós serà €le27 X 43 <cent. plegats. El exem-
plars estaran subjectes en l'exeWi1plar de Iuxe, i }liNres en elsaltr:es,
<ilegudament preparats per a 111I1aconservació definitiva.

3.r El Conservador de Botànica del Museu lile Ciències Natu-
rals dirigirà les exp~oraci0ns i viatges per a Ja recclIecció de les'
plal.il:tes, auxil'iat pel p¡ers@na1 del Departament de Botànica i pels
col-Iaboradors que cregui necessaris, centralitzant allí tots els tre-

'baUs de preparaeió i ordenaeié del material. La Junta de l'Expo-
sicié nomenarà demés um auxiliar, preparador, a proposta del Con-'
servador de Botàaica del Museu, destinat exclusivament al treball
d'e lla formació de les co]·leceioFls.

4.t Els col'Iabomdors tècnics esmentats en I'article antesior ,
s'entendrà que €0ntribueixen a l'empresa m,ogl1ts pel seu entu-
siasme científic, i no tindran dret en cap Gas a retribució en metàlic
de cali' mena. En canvi els hi seran abonades a la bestrêta les des-
peses que hagin d'ocasioner els seus viatges i exploracions, no
po~ent passar, però, de la quantitat figurada en el pressupost que
acompanya aquestes bases.

5. t Els col -laboradors tècnics -susdits rebran Ull exern plar
€;@rmpletde l'Herbari d'Espanya, dels cinc destinats a aquest fi.

6. e Els <vint i set Herbaris restants quedaran propietat de l'Ex-
posicíé, dos deisquatsdenarà a ra JuwrA DE CIÉNCIES NATURALS,
un de l~xe i um cfte[s altres ,per al seu Departa.ment de Botànica,



Andalusia, dotze mesos
Castella la Nova
València
Arag<Íl..
Catalunya
Pireneus centrals.
MMFcia .
Pirerieus orientals
Astúries.
Gaficia .
Lleó.
Castella la VeNa ..
Extremadura
Caatàbria
Navarra.

.~@ta1 per expli;)ra€ÍQm.s..

IO,OO@
2,000

2,55>0

'4,500

[ ,5@ê)

r,JQo
1,@00

.I,0@0

"I,OOO
I,@00

0,500

0,~00

0,SOO

Gl,250

0,250
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junta de Ciències Naturals de Barcelona

podent destinar a la venda els altres si ho CJ.1euconvenient, i fixar
així mateix el preu.

7· e Lés premses, paper, etc. i demés materials dg preparació
quedarà propietat de la JUNTA DE CIÉNCIES NATURAI!.S;un cop
enllestit el treball i entregades les col' leccions.

S.e La Junta Directiva de I'Exposícíé podrà introduir en les
colleceions Ies millores que cregués oportunes, G0I1ID. cartes <dedis-
persió geogràfica, fotografies de plantes vives, etc., en qual cas es
posarà d'acord amb el Conservador de Botànica, i abonarà clds seus
cabals les quantitats necessàries.

PRESSUPOST
PERA LAFORMACiÓDEFINITIVADE TRENTADOSHERBARISDEMIL

PLANTESCADAUN

Despeses per a viatges i exploracions a les següents regions:
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Despeses per a material divers de recol-leeció i preparació:

Trenta dues premses, a 4@ptes,
Paper destraça, per a preparar.
Paper per herbari.
Cartroldna Fer a ffu.erbafÏ Cil'eluxe.
Vim~ car¡¡>etes de luxe.
Carpetes per a kerIDaris.
AlcoID.6>I,sublimau, etc. per a conservar.
Etiquetes i altres ~mpress@s.

Total per a material.

I,6@(')

r.ooo
3,200

500

200

1,50@

800

1,500

Personal a eàrree del Pressupost de l'Exposició:

Sou d'un a\1xiliar, a I,5GG pessetes an.yals
@'urant dos anys 3,000

'Total per a personal.

RESUM

Despeses per a exploracions
» »» material .
» »» personal .

Totai general.

26,000

rO,300

3,000

Barcelona, novembre de 1919·

El Conservador del Departament de Botànica..

DR. FONT QUER



APÈNDIX II

Dictamen pe,. a Ia organHza€'i.ó, de! bebaH en el Labòra~ori
de Taxidèrmia

Els q1!le subscriuen, ponents per a la reorganització del Labora-
tori de Taxidèrmia, segons acord de la Junta de I l de I'actnal,
tenen I'honor de proposaF a la mateixa que:

r.r El Laboratori de Taxidèrmia rebrà pei' a preparar-lo,
degudament:

a) El material que H trametin el Departament de Zoologia
del Museu 0 les Seccions del propi Departament.

o) El procedent de les baixes de LaC©J'leeCÍó Zeolègiea.
e) .!EI que per altres mitjans pugui ésser incorporac al Museu

després @.ela seva preparació.
2.n Els exemplars que entrin ~[laboratori de Taxidèrmia

pertanyents ai grup a), hauran d'ésser preparass ateses les imcslÍGa-
dens ciel personal tècnic que'ls trameti. Ql!1an entrin al LaIDQratori
de Taxidèrmia exemplars 0[ue pertanyin als grups b~ i e), el Cap
del Laboratori determinarà d'acord amb er ]D€rS0Naltècnic eerrespo-
nent la forma com háusan d'ésser preparats,

3. rEls exern p[ars que siguin destinats a c@,m.tirrmaF~a sèrie dels
grupsli>iològics, seran naturalitzats segons els pl'eJ,ectes i detalls
que es deteFl.ninin d'acord amb el ])ewartawrent de ZoeJogi3,J.

+t Jti Cap GM Labnratori de Ta;-::idèrFlí1ia, mentre la Junta ne
:<1lisp@sialtrament, organitzarà! i d.idgirà ei trelDa]l, del LapoFatori i
-deterraioarà i apèicarà els PFQGedillll'lem.tstè€1'I!Í€s que cregui més,
.adequats per al rni~lor èxit de les tasques que se Ji encomanin, respo-
nent, però,' de Ja eficàcia d'aqueUs pF0cediments per a la conser-
vació clds exemplars que prepari.
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S.n UNa vegada preparats, el Laboratori presentarà els exern-

'fl1lars ai Departament! de Z@1D10gia,el qual s'en farà ~àffec prèvia
,cliligèlilda cd!'acceptaci6.

(;J. e El Laboratosí de TaxiGlèrmia rebrà directament <deTreso-
¡reria els reeursos per a sem funcionerrrenr que, per enguany, <quedem
~xarts en 1,600 pessetes, rebaixades de les següents partides del
Departament de Z0010gia: Alcohcl i formo], ~ID®; Pots 'GIevidre, 600i
!Material de preparació i 'l'eclDl'leC::Ci:i6@'iJ;IVeFtebFats marins, IOOi'
:id., íd. 1ierJile1:ologia, 100.

Barcelona, II de juny ele 1920. ,-J. Ma. BQfiB i Pichot, J. BQfia
:i Matas, M, Uenas, M. Cazurr<D, I. de Sagarra.



APENDIX III

Bases per al concurs a la plaça de Director del Museu~

A. Els que aspirin al càrrec susdit hauran d'acreditar:
Ior Esser espanyel.

. 2.U Majors de 25 anys i menors de 45.
3·r Tenir bona conducta.
4· t Estar al corrent de les obligacions militars.
5.u Saber Ilegir i escri me correctarn ent les llengües castellana"

catalana i francesa.
6. e Posseir IUl títol acadèmic espanyol de saràcter científic.
B. Podran presentar com a mèrits pel Concurs:
I. r Eis seus treballs en Museus i càrrecs que hagifl e~eFcit

anàlegs al que pretenen.
2.U Les seves publicacions eientíiJiiqwes.
3· r EI formar part de corperacíons i entitats consagFades a

l'estudi de les Ciències Naturals.
-iI'. t :El coneixement d'altres i.lengües a més de les cQflsigflacles~

eaI'apartat anterior, núm. 5.
5.,u T@ta alrra mena de títols, mèrits o trsbalís que acreditin.

la seva suficiència per a dirigir un Museu de Ciències Naturals.
G. Essent d càrrec de plantiHa IiIHiInkipaJ, i, al servei de la

:l'UNTADE CrÉNc[Es.NÁwURAI:.S,está subjecte a rets els Qr-ets i obhga-.
ciens de[ l:'\eglarnent d' Emp~ea~s mun,~€ipals IIj, €l'isposicions muni-
cipals cernplementèries i Reg~ament i11l.te!l!i'OFd€ la Jl!l11l.ta.

D. Les sol'licitw€ls, €legudam<mt c:ihi)CUmeFl~a@es,bauran d'ésser-
trameses a la Secretaria de Ja }lYN\fA\lilE CrÉNG[ES·NKf"WRALS(MuseU¡,.

(1l Excepte al de l'augment gradual de sou,
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MaFt0reH) d'onze ai €l®sCi]!uarMd'una els dies hàbils dintre'I termini
d'un mes a comptar des GJiela pubiicació d'aquest anunci en el
BliIdJetÍ Oficial de la Provincia.

E. També serà anunciar aquest Concurs en Ia Gazeta Munici-
pal i en els diaris de la: Ciyta1i.

F. De conformitat amb l'article 8 de I'Estatut, la JUNTA DE.

CrÉNCJES NATURALS proposarà a l''EXCJ:iIl. Ajuntament' el nomena-
Il<l.entde l'aspirant que judiqui ésser-ne mereixedor.

3



APENDIX IV

Dictamen de ta ponència nomenada per a informar sobre e1!;t
mèrits dels concursants a la plaça de Directar del MU!.eu

Los que subscriben, Vocales ~e la JUNTA DE CIKN8JA:S WA'FT!:JRALES

DE !lBARcEL@NA, hónrados pOlr la misma COAel em.caFgo de d!ictarmi-
mar acerca de los expedientes preserrtados Flam aspirar a ~a plsza de
Director de su Mus@o, a la misma exponen:

QU€ habierrdo examinado diehos expedientes, resultau aspirar
al citado cargo los siguíentes señores concursantes:

D. Pablo Areny de Plandclit
D. José R. 13ataHer, Pbro,
D. Pí0 Font Ql!ler
n. Claudio Sala Pons
D Tcrcuato VHaFdaga Fy~@l



Alpèndix lV

de Ha acreditar en clefuida TillFffialas condíciones §(merales requerí-
das en- el C6lnCUFS6l,€lefect@ q¡me j¡>liObaNemente podria salvarse, no'
presenta como J;liléritio mas que el ser bachiller por el Instituto de

. Figueras y el tener c~llisadas tas prácticas de algunas asignatusas
del preparatorio y deia Fa€mhad <!l'eMediúna en S1flSprimeres años,
falt!án€lo[e pillI' CQnsiguiemte ei acreditar alÉpáFIJtítulo científico y su
€0mpetencia, mediante trabaj@s cientifioos reajizados illpubhcacío-
aes verificadas, que demostraran S'MS mérites y servicios.

Ql!le los etros señores COI!lCUFsantes aCI'eG1itan:
B. Palblo Areny de .Plan6.úllÜ, ser médico CQn ejercicio de su

~r0fesi0n, haber side avudante y auxiliar ~Fatl!]itQ cie.la càtedra de
técnica anat6mica de esta Universidad, haber te'Hièl!Qdtírante mu-
chos ai'íQS-abierto a] PÚJ¡¡!iC0 ea esta ¡¡:apita] un sstablecim iento de
Taxidermèa f ven~a de Qbjete>s€te Histona Natural, titulado «MtlseQ
Areny», ser autor de nunrereses artí'cU11@Ssobrè Taxidermia y pre-
paración de 0bje1iOs de Historia NatUFal, editor de una Revista de
Ciencias méGJ.iC0-natmrales, autoF de otres a.rtículos sobre higiene,
agric;;yltura y zoología y de varies [iIDr0s SQlIDrepFeparación de (1)-

jetos de Historia Natmral. lis o ha si€l®socíe de variascorporaciones
científicas. flFeselil~a al concurso Nna Memoria con sus apreciacio-
nes particuleres acerce de 10 que debe ser el M useo de Historia Na-
tural de Barceíoae y el cargo de Directèr.

D. José R. Bataller, acredita ser presbitero, Lícenciàde y DQ€.tOF
en Ciencias Naneraíes, l''f0fes0r aux;iliar <dei Serndnarie Conciliar;
fué Ayudante dd reputad<3l y sabie gsólogo Dr. Alrnera, recclector
para los trabajos del Mapa (JeológicQ, ecnece algunas lenguas vi:
vas y clásicas y es autor de varies e interesantes trabajos sobre rni-·
neralogta y geolQgía de la Región catalana. No justifiea ni edad, ni

,Etuim.tas, ni: conducta.
B. Pío Font Quer, acredita ser Doctor en Farrnacia y Licen-

dad@ ea Ciencias, Farmacéutico militar por oposición, Profesor
,auxiliaF de Ia Facultad de Farmacia de esta U niversidad,encarga-
do de la Cátecl'ra cie Botànica descriptiva, Conservador y Regente
~é ]3gtá!nica del Museo cle Historia Natural de esta Junta, socio de
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diversas Corporacicnes científícas yautor de numerosos trabajos
sobre botánica, especialmente de la Regi0n catalana.

Que exarninados los méritos y servicios de cada uno y los an-
tecedentes de que dispone esta Ponencia, cree ql!le debe propon€r
para el cargo de Director del 1\1useo de Historia Natural de esta
Junta a D. Pío Font Quer, tanto por el mérito de sus publicacio-
nes científicas, por ostentar' dos carreras universitarias, ser Pnofesoe
auxiliar que desem peña càtedra en esta U niversidad, ser ya funcio-
nario de esta Junta con la categoría de Conservador, que para este
cargo puede decirse supone el ascenso inmediato, C00!l0 sobre eodo
por. la bondad de sus relevantes servícíos prestados ya a esta Junta
en el mismo Museo, en el que ha dado prueba de su valer, compe-
tencia y celo, suplierido el cargo de Secretario, y muy en particu-
l~r organizando per completo la sección de Botánica de un modo
brillantísimo, constituyendo un rico herbario Iujosarnente instala-
do y clasificado con ,;verdadero método científico.

Esta es la propuesta qU€ Ios que subscríben se honran en some-
ter a la Iltre. Junta de Ciencias Naturales que en su elevado crite-,
rio resolverá 10 que estime más conveniente.

Barcelona, I I de febrero de 1921.

firmad0.-J(j)sé M. a Bofill y Piehet, Manuel Cazurro.
Ilrre. 5r. Presideme de la Justa de Cíeneias Naturales.
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MEMOR~A INFORMATrV.A, 1920-21

pel

.DR. 'P. F@N17 I Q\JER

€::ONSERVAD@R DEL ]')E PA R'if AMENT DE BOTÁNIICA

E SECRETARI ACCIDENTAL DE lLA J'UN"FA

A<iluest any, acabades les vagues des de Les primeries de
l'actual exercici econòmic, frem p(j)gut deixar llesta defiF1itiva-
ment la Sala de Geo~ügia @elMuseu Martereêl, tots els exeffi~
plars aG:urad:ament ordenats i retulets Així, també fou rstu=
lada i maraerad'a la cgF~e<;:ci6if:\0SALS,desada en el Laboratori
de Mineral@gia del Musel;l, i la colleccio ~l®R:A!GAs,i .ambdues
.convenientment G:ataï@gades. Fou €atalogada també, pe'!' fitxes:
la coílecció líl!1ine,ralògiGadel Museu Martererl. .;..

Pel que toca a la part d'exhibició al pláblic, et C0Nserva~
dor del Departament de Geologia, En Frances€ PARDILL0, ha
fet el projecte duna vitrina especiat per a comtenir la dea
collecció d'exemplars de Sal de Card©illa que té el Museu,
i que actualment, a causa de llur instaUació ifiadelljuada, no.
1~ueiX€n i es malmeten. Per a la millor realització d'aquest
pla, el Sr. Conservador susdit i el co1laborador del Museu
Sr. MARCETvisitaren Cardona, per a fer-se càrrec de Ç0 que
fóra! més Ïl:J,\teressant donar a conèixer al públic, i el Sr. MAR-
CET hi re~ernà després per a obtenir unes fot0grafies que han
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d'acompanyar els exemplars. Aquesta vitrina podrà quedar
enllestida i degudament instal1ada dintre breus dies.

Diversos treballs d'investigació han estat realitzats en el
. Laboratori de Mineralogia com el que sobre la Escolecita
portà 1terme el Sr. PARDILLO; mineral rar, trobat a Estopanyà
ipropietat del Museu, que mercès al ric instrumental arn b què
compta el Laboratori ha pogut ésser estudiat amb tota cura.

Han continuat com en anys anteriors les consuttes públi-
ques d'anàlisi i deterrrrinacèó d~ mirrerads, que han valgut
algunes ofrenes d'exemplars notabtes. corn el donat per
M. ETIEN:NE, de Carnprcdon, belilssirna cristallitzsció de Quarç
i Ortosa d'aquella Iocatitat ..

El Laboratori de Mineralogia ha adq uirit per a acabar de
completar el seu material d'investigació un Goni@metreteo-
dolí tic de Ja-casa Fuess.

El Regent de Petrografia, Sr. SAN MIGUEL BE LA CÁMARA,

ha deixat definitjvarnenr catalogat el material qjue existia
abans de 1920 i ha terminat [a determinació ~ eatalogaúó
:de la colleccsó Meragae (aM¡zmenita!ID.td'aquesta manera el ea-
~àleg general de l ,884ftúrneros) faltant ara: sQJlarne¡;¡¡i\;ordenar-
la i Nlilffi'eraF els exemplars. Ha preparat també una coHeeei6
de roqllles, que quedará exposada al públic en 1a GaLeria! de
la sala de Ge010gia @.eL Museu Martorell, eornposta de €iOL

exel!l!ipfars de localitats estrangeres diverses i de La Penínslllla,
!liavtmt p1rüGurat que la majeria fossèn de Catalunya. EL catàleg
general de la- StilCÚÓcomprèn 3,41.5 números.

La ([;@1:1eccióde p,retParacic!lns microscòpiques ha augmentat
deg!i) exemp[ars, i ac¡:tllIalme@1!s'ocupa 'e~ DF. SAN MLGWE.b de
cata!1ogar, nlillililerar i ordeaac íes me[a c®UtilcGi6M0RA:6AS, que
,són ~ft ~ral'l.IlIQmbr~, 1ruaYel1l!t-n~cal!al«?gat ¡fiQSa ia data (¡)09.

La GQI!r~cc¡:ióde miGfQ~-ot~grél!~ies,q,ye -fou iM~dacl:a k'asry
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. passat, ha estat em-iq uidla de 64 clixés de les primeres i 8 [ de

les segones.
tILa eotlesció <deroques ha guanyat 120 exemplars, recollits

pel Dr. SA.N MIGlllEL en excursions diverses; 19 ofrena del
101'. PA.U, 9 del Dr. CENDRERa, €i d'el IDr. FONT QUER, :) del

Sr. ]!)AROER i I del Sr. CASTAÑOS.
Finalment, ha estat a;d0J:l:úrit amb destí al Laboratori de

Pesregrafia un Micrescop petrogràf,ic.

La; Secció Paleoatelògice. sota la direcció d'e] Dc. FAURA
1 SANS, ha continuat la tasca de catalogació de les espècies
fòsssls del Museu, i la d'e:x:emplars ha arribat, pels de fora,
des del nmmero 1,310 al lASo; les espècies catalanes nan es-
tat registrades des del ¡;} úraero J ,930 al 2,051. Són, per tant,
291 les espècies revisades, determmad'es, ordenades i regis-
trades. Aquesta labor no ha pogtlt ésser més intensa, per
causa de res dificuhats d'espai en què es troba la Secció de

Pateoatologia.
Ha concirruat enguany el Fegistre per fitxes de les espècies

fòssils citades a 1211PenínsuLa ibèrica. PeL que fa refer€ncia
a l'exposició pública d'exemplars, i a pesar del poc espai de
què hom pot disposar, ha pogut ésser exposada una part de
les colleccions del Dr. ALMERA, que hem portat al Museu
procedents de Can Batldó; estam ordenats i dispos·ats en sèries
en les corresponents vitrines, els fòssils dels terrenys prima-
ris, els del tr iàssic; i gran part dels del cretàcic: del Museu del
Seminari, de les colleccions que formen part del llegat A1.-
MERA, tots els fòssils eocènics de la Plana de Vich, que actual-
ment emplenen una vitrina al Museu; així, també els restes
del q.uaterriaei de Gràcia, Montcada, etc. l en el Seminari,
tenim preparats per a portar al Museu els restants fòssils

<cid Cretàcic.
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Entre les adquisicions de la Secció Paleontològica del Mu-
seu, haurem d'esmentar, la d'una testa de Rinoceront, proce-,
.dent d'Arenys de Mar, actualment exposada en el Museu
Martorel1, després de la neteja acurada dels caixals duta a
terme pel Dr. BATLLER. Han ingressat també algunes' repro-
duccions de fòssils tlpics existents en Museus estrengers.
Apart aquests ingressos per compra, el Dr. !FAURAha porfat.al
Museu tot el material recollie en ses expedicions obligades per
a l'obra del Mapa Geològic de Catalunya; els fòssils recoêlits
per ell mateix, amb rnotíu de la Reunicl> de la Societat del
Mapa Geològic de França, als 'encentorns de Bordeus, en Hits
clàssics; els procedents dels nous jadlil1ents Juràssics de Ta-
rragona, descoberts de poc, que visità el Dr. FAURA amb
M. FALLOT, de l'Universitat de Grenoble, e1:G.

La labor del Departament de Botànica ha estat d'una ban-
da consagrada a 1a conservació de la gran q uantÏta t de plantes
ingressades l'any anterior, i d'a1nra, la motivada per les ex-
ploracíeas i l'estudi del material recolfit. Per a donar idea de
com hem sreballaten la preparació iconservacié d'exernplacs,
caldrà fer esment, no més, del consum de més de fl0S cents
litres d'alcohol per I'enmetzinamerrt Glieplantes jprep3!ra€les,

D'wmnt eltranscu rs d'aq¡uest any eCQll@miGiOO:pil! ha pO~~It
quedar llest l'Herbari CADEVALL,i f0'll solelóNnia[ment rebut
en' el Museu el IS de gener @'~n~uany, alil1lltl J'hJomenatge <que
la Junta de Ciències Naturals dedicà a~ Dr. CADEVA1.L,i que

. tingué Iloc en e]De~arta!êl;;¡ent de Hotànica cleL Muse\,!, «L'Hcr-
nari C1I.DEVAL'bcentè S,09'7 ill1ecs, en l So vo[urns, essene Mn
riG i¡;;¡stn:maen1 d'estMdi per al de la fflOI¡:a caralaaa.

Dem€s @e l'Hed)ari CAIDEVAM.. ilID:an'quedat preparades
bema part @efes l'llantes ¿]Clti]Ufri€l!es1'al'ly aatericr , a¡quelles
que red8!lffii1avenl'enPl'letzÏmamenll amb rnagor urgèmcia, bé ~er
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~tur mèrit, bé per la lilG>ssib.iIitatd'una prcxima destrucció:
així la Flora Styrlal;a de HAYE€K; la Flora Austro-Hungá-
riea/ ~esplarJ.tes de Grècia, de HELJ')RE1CH, etc.

Les exploracions botàniques començaren a l'abril, amb el
viatge a MaHorca i .Eivissa ciel Recol-lecter de] Departament
En Enric GROS per a prosseguir Les investigacions sobre ta
flora de les Balears i de les Pisiuses, El Sr. Conservador del
Depaiftarnent, Dr ..FQNT QUER, marxà a Eiviesa a primers de
maig, i junts herboritzaren allí gairebé tot el mes. Aquestes
expíosaciens tenien corn ebjectiu pdmordial resseguir minu-
ciosamens ta cesta nord d'Ei vissa, on ha estat c,¡les~obertel ma-
J0r nombre de pLantes curioses i noves. Més tard tomà En
GROS a MaUon:a i després d'una estada de qurrJ.ze dies a l'illa
gran, exploearrt Ees muntanyes de S@Jler, passà a Eivissa altse
C01", per ta] de poder' conèixer la flora purasnent estival de
les Piti uses. A aquestes mes hi retornà encara ala tardor,
passant a Eivissa i Forrnem:tera una quinzena de dies per a
l'estudi de íes plantes autumnals. Totes aquestes exploracions
han vingut a augmentar considerabtement el material reco-
llit a les Pitiuses en [(gI8 i 1919, i podem dir ara que la flora
d'aq uelles illes podrà ésser estudiada Gom cal.

Altre treball, emprès l'any anterior pel Dr. FONT QUER, és
l'estudi metòdic de les espècies ibèriques de Sideritis. Per tal
motiu enguany el Conservador del departament de Botànica
feu distintes excursions amb l'objecte de recollir en son lloc
clàssic diferents espècies d'aquell gènere; així visità: els
encontorns <d'Olot, Les Borges, Cardó i alta vall del Segre,
Bellver, Martinet i Organyà.

Excursions botàniques de poca durada han estat realitza-
des a Lleida, Montagut, S. Guim, Montalegre, Garraf, OS0r,
etcètera. l per a la recollecció de plantes amb destí a l'Her-
bari d'Espanya, prejecte del qua} donàvem compte l'any pas-
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sat, sortí cap a Almeria a darrers de febrer el Recel 'le¡¡;tor del
Departament, que haurà de recórrer la part més oriental~' An-
dalusia durant tota la primavera i bona part de l'estiu.

Apart el material recollit eh nostres exploraciens han in-
gressat plantes al Museu per cGmpra i per donatius. Del
Germà SENNENhem rebut la colIecció de 1919 ~e la seva ex-
siceata «Plantes d'Espagne», composada de 240 plecs; de l'heü-.
dor b. WEIGEL,300 espècies de Sicí lia i Ligúria, i altres !her-
baris. Per donatiu han ingressat diverses plantes de la senyora
Na Montserrat GARRIGADE GALLARJ30, dels Srs. CQDINA:,de
La Sellera; Dr. C. PAU, de Segorb, d'Andalusia i Valencia;
Florentí MARTIN, de Burgos; Rvnd. P. SOLÁ, de Moyà; Jaume
TENAS, d'Olot; A. XIBERTA, de La Selva, etc. Mercès a la
co'lIaboració del Dr. FRAGOSO,del Museu me Madrid, que ma
volgut encarregar-se de les determinacions dels Micromicets,
hem pogut continuar la sèrie d'aquests Bolets augrnentapt-Ia
de bon nombre d'exemplars.

Enguany ha estat fallat el ~rimer Coacurs d'Herbaris or:-
ganitzat pel Consell de Pedagogia i la Junta cie Ciències Natu-
rals, havent estat guanyador GleIpremi d'aquesta darrera e[

mestre En Joan~FÁBREGA, de La Sellera, per la seva collecció ,
de '701 fanerògames d'aquella localitat, ingressades aVMi en
nostres herbaris. En conjunt, el total d'ingressos haguts en
ei Departament de Botànica arribà a UNS5,0(')0)exemplars.

Les Clores començades l'any darrer en aquest !IDejDartarnent
Ban estat ~a terminades, y els Herbaris queden degudament
instatIats en la Sala que forma ara e~ vestlbol tancat del sus-
dit Departament.

iEn ei Departament de ZClologia, finit l'exercici, veiem quina
és ~a tasca realitzada en les .c@1"lelecions que s'exhibeixen als
Museus de ia Junta de Ciències Na'turáls. Al Museu Martord1
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hem donat el wrdrner pas de revisió ] selecció de la Sèrie Or-
ni tològica. Per a esca~iF q¡uiroa era ta val;ür dels exern plars en

,general, i quines èren lesagrupaciül'ls sufic:ientment repreSef.l-
tades, les que hi mancaven en abso~ut i les que sols hi eren
defiieientment, ha estat precís reunir totes !les Aus que fins
aleshores, i per motiu d'adquisicions recents, estaven al Mu-
sem Martorell sense ordenació sistemàtica. Á vui, no disposant
de mobiliari més adequat, els ter:J.im:collocats dins l'ordre més
rjgurós possible. Hem començat I'estud], retulació i cataloga-
ció, i queden ja enUestides les famílies segió.ents: Loriidae,
Cacaduidae, Platycercidae, Psittacidae, Cuculidae, Rham-
phastidae, Galbulidae, Picidae, Trogqnidae, Alcedinidae,
.Meropidae, Coracidae, Caprimulgidae, Momotiáae. Estern
convençuts que cal renovar un gran, nombre d'exemplars
i la majoria del Passeres i Silvidae. Amb aquesta finalitat,
ei RecolIector de Zoologia ha procurat ja al Laboratori
de 'Taxidèrrnéa algues exemplars reGol'lectats amb totes
les precaucions per a que PMguin resultar exemplars na-
turalitzats, perfectes. A mès d'aquesta curosa labor, no hem
deixat perdre ocasió aventat josa d'adquirir e:x;emplars inte-
ressants, si bé, per l'anormalitat que regna encara, no hem
pogut gaudir-nos de certes negociacions convingudes. Queden
pendents, entre altres, les ofertes del Sr. ono Trs€:HLER, d'un
lot d'aus de Nova ZeLanda i altre d'ocells sud-africans i de
la Malàisia (en pell) que devia remetre de Lintz (Austria) en:

condicions molt aventatjoses.
Per a unificar l'exhibició del exem plars que creiem dig-

nes de continuar en la colIecció, hem adoptat instalar-los so-
bre peus de roure en substitució dels peus tornejats avui exis-
tents, en formes i fustes molt diverses. Hem tramès, doncs,
al Laboratori de Ta:x;idèrmia una quantitat suficient de peus,
aro b l'encàrrec de' començar aquella tasca.
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En la sèrie de Mamífers del Museu Martorell, el Regent
En J. B. d'AGUILAR-AMAT ha enllestit la revisió, retulació i
catalogació dels exemplars de Monotremes, Marsupials,' Un-
gulats, Insectívors Macroquiropiers. Demés ha refet i com-
pletat la sèrie de mapes de distribució> geogràfica dels macro-
mamífers que acompa:nyen l'etiqueta de cada espècie.

Eis exemplars de Rèptils i Peixos, preparats en sec, del
Museu Martorell, han sigut traslladats a la galeria superior
d'aquell edifici. Fins aleshcres estaven intercalats entre els
Ocells, Aquest determini no sols obeí a: raons de sistematitza-
ció, sinó també, per considerar-los en nombre insuficient i
en sa majoria poc dignes d'ocupar un lloc preferent al Museu.
En canvi, succeia tot altrament amb I'alcoholariurn encongit
al fons del vestí bol del Museu de Catalunya. Creient-ho més
aventatjós per al-públic i un major ornament de la sala,
resolguérem eel.Ioear les cinc vitrines més espaiades i en 110c
'preferent amb bona il·lumina€ió. Hem ordenat la sèrie siste-
màtica dels Lacertilia, que comença a ésser ja nombrosa, i
completa pel que'ns referim a la fauna catalana.

Ha quedat installada prop de I'alcohoiarium la vitriaa
'Que abans utilitzava el Departament de Botànica ¡per a les
dispersions geogràfiques d'alguns vegetals. Aquesta installació
HQ la considerem definitiva perquè el moble ne ['espora a l'uni-
tat necessària dins la sala, i perquè els exemplars que conté
no són encara degudament estudiats. Amb aquestes reserves
.doncs, queda manifesta al pú b1ic u na bonica sèrie de Brioroaris,
Espongiaris i Equinoderms.

Dins la: possibilitat dei Pressupost di'emguany, hem realitzat
d Nostre propòsit de cnbrir a:mb les corresponents, vitrines
.els gru.ps biològics que no tenien protecció de cap mena d'ençà
-de ~'inauguració del Museu. S'han enllestit sis vitrines. En la
-coastrucciè i en el material usat, hem rectificat el criteri
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anterèor. Aquestes darreres no tenen cap obertura lateral.:
>0btern:intmajor solidesa ~protecció contra la pols i els paràsits.;
El ferro fua estat subrituit pd roure que permet un treball més
acabat 1 fa un conjunt més homogeni amb les taules que les

. .soseenea.
Alguns exemplars dIsart del grup rupestre central són.

molt defectuosos" i per a subtituir-Ios hem aprofitat l'ocasió
dadquir ir clos individus amb abundós pelatge, qme seran
naturalitzats al Laboratori de Taxidèrmia.

Les colleccions entomològiques que estan a la vista deL
públic no son apropiades ni suficientment demostratives per
.als visitants mancats de preparació. Sols les quatre caixes de
la vitrina d'Entomologia curnpleixen aquella necessitat. Per
.a fomentar aquesta sèrie agradélsa, hem encarregat uns quants
exemples ben típics de dimorfisme sexual, dimorfisme esta-
cional, collo racions mimètiques, de defensa Q d'esglai.

L'activitat general del Departament en el foment de les
sèries d'estudi ha arribat a un grau molt satisfactori, La pre-
visió haguda en crear el Museu de Catalunya, referent al mo-
biliari per a guardar el material d'estudi, ha estat arrebassada,
Les colleccions en pell, tant de Mamífers com d'Aus, estan
esquifides, invadint el lloc d'altres Seccions. Cal resoldre amb
urgència llur installació ulterior. Per a la Secció malacològica
precisa quintuplicar els armaris existents. Altre tant diem
per a la Collecció entomològica.

La sèrie dels Mamífers s'ha enriquit amb I79 exemplars.
l'estudi, classificació, retulació icatalogació dels quals, ha sigut
feta pel Regent de la Secció, En 1. B. ci'AGUILAR-AMAT. Cal
fer menció dels exemplars següents: Pipistrellum nathusii
.Keys & BIas .• procedent de Sant Carles de la Ràpita (nou

. per a Catalunya); Epiesicus serotinus Schreber, de Viladrau,
{citat tam sols per En GRAELLS); My-otis capaccinii Bon.,
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d'Ibars (també nou per a Catalunya). Tots els exemplars es-o
mentats han sigut resultat de les exploracions dei Recoílector-
del Departament.

Queda finit I'estudi dels Sciuridae d'Africa procedents de la.
expedició ESCALERAi de la compra a la casa Row~and WAIl,D.

La collecció d'Aus en pell ha augmentat molt en l'any
transcorregut. El conjunt d'exemplars caçats puja a la xifra
de 544, per tant, quasi duplica eis ingressos de l'any anterior.
Demés d'enriquir les sèries de les Aus que cal estudiar, hem
completat la collecció amb bastantes formes que no feníem
encara. Fem en aquest concepte esment de les famílies se-.
güents: Turdidae, Fringillidae, Phylloscopidae, Paridae,
Hirundinidae, Laridae, Anatidae. Hi ha basta ates formes.
interessants i algunes veritables rareses, com un exemplar'
albí del Parus ater,

Per a árlegar el material de les seccions esmentades, el'
nostre Recollector ha realitzat 47 excursions, visitarst Sant:
Carles de la Ràpita, goles de l'Ebre, ¡Ha de Buda i Llupià,
i altres localitats del litoral fins a Blanes; encontorns de Bar-
celona; regi6 del Montseny; i migdia de Catalunya.

Revisant la labor feta en Ies seccions d'invertebrats, resulta.
molt més diflcil de condensar-la en el marc d'una informació-
global, per tant serà necessari remarcar tan sols ets fets
eminents, En el foment de les collescicas han esdevingut dos.
aconteixements que motivaran una llavor ltarga al personal
tècnic deT Departament i ensems augmenten lar]quesa de-
material en proporcions extraordiaàries. FOM l'un, el. denatiu '
de la collecció de MoHuSCQSregionals i exòtics reunida per'
l'actual Regent de Malacologia, En Artur BOFILL I POCH, des-o
près de consagrar sa vida a aquesta especialiaat; avui es con-
ceptl!la com una de les millors colleccions d'Europa, i única.
en sa part regional. L'altre és també \JNa prova de generositat:
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.i aimar al Museu, donada pel Membre-tècnic de ta Junta, el
doctor BOFILL I PICHOT, cedint la seva collecció de Himenòp-
ters catalans, on hi illa totes ~es rareses i novetats quedescobeí
en el nan; període que ha dedicat a l'estudi d'aquests insectes.
Elconjunt s'acosta a la xifra de set mil exemplars catalans.
La collecció de Neuròpters i Odonats ha rebut igualment un
reforç considerable, demés del contingent obtingut per les
recolleccions. Com a resultat de les negociacions finals amb
els senyors ESCALERA,conseqüència de la exploració a Fer-
nando Poo, ha ingressat una llarga sèrie d'insectes d'aquells
ordres (40Q), totalitat de les recolleccion s). Després d'una tria
han sigut estudiats per l'especialista i collaborador nostre,
reverend Lengi NAVÁS,resultant tres formes i un gènese nous.
per a la ciència,

Ressenyant encara les entrades de caràcter concret, esmen-
tarem l'adquisició per canvi, d'un lot de Lepidòpters del Ca-
merun (Afr. eq uat.) i altre de la regió del volcà Pichincha
(Equador). Aprofitant les circumstàncies aventatjoses d'una
oferta de la casa STAUDINGE~,i estant el Museu mancat abso-
lutament de cap tipu comparatiu per a estudiar els Lepidòp-
ters catalans, hem encarregat una collecció de tipus paleàr-
tics formant un conjunt de 49 lots, que contenen una bona
representació sistemàtica i serviran de base a la collecció
que pensem crear al Museu.

Cal posar de manifest la labor interna dels Laboratoris iila
realització dels projectes de reco!:lecció i estudi proposats per
les Seccions. Aquesta activitat conjunta és precisament la que's
trasllueix en un augment constant i regular de les colíeccions,
i en conseqüència resulta la font d'ingressos més assegurada.

En la secció entomològica que regenta En Ascensi CODINA
(Coleòpters, Himenòpters, Dípters, Ortòpters)" s'ha enllestit

4
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l'estudi de tots els Tabanidae del Must-!u. Estan ja collocats
sistemàticament en l'armari 22 de la galeria entomològica
(en conjunt 165 exemplars, 26 formes i 6 gèneres); ha sig\it
estudiada també la familia Dolychopodidae, tramesa a fespe-
cialista O. PARENT, de Pas de Calais, resultant 30 espècies amb
200 exemplars. S'ha tramès en consulta al Dr. i[)USMETles
Xylocopa, Ceratina i Dyoxis, procedents de tes celíeccions
BOFILL, CODINAi Museu, demès del material recollectat en-
guany. Per canvi .hem rebut 47 formes de Coleòpters de La
Vall d'Aran.

El majoc contingent I'han donat però les reeolleccions.
En Ascensi CODINA ha visitat a' Espluga de Francolí les loca-
Iitats següents: Ermita de la Trinitat, La Pena, L'Arola, i
camí de Prades, del r al Iode juliol, recollectant 83 Lepi-
dòpters, 24@ Coleòpters, 120 Himenòpters, 40 Dipsers, l l Or:-
tòpters, r 3 Neuròpters, '101 Hemípters. A Ia segona ¡quinzena
d'aquet] mes, visità! els estrebs meridionals de la Serra de
Cadí, des de Organyà 'fins a Guardaoba-Bagà, passant l?er
Montant, c@U Amat, Tuixent, Gòs01, Saldes i Greselet,. "

Cern a resultat dJ'aquest recorregut, ingressaren ar Museu 219
. Lspidòpeers, 398 Coleòpters, 40 Neuròpters, 76 Díp~ers, 5 L

ürtèpters, 39Himenòpters, 40 Miriàp0Qls i Aràcnids. A L'es-
forç individual d'aquest Regent, hem d'ajumta¡:-h:i els in-
gressos precedents del Recolleetor del Dspartaaaeat, i de-
més material aportat pel personat tècnic i a!l.lxiIiar, ultra la

. lllor€~ó tqme.hem rebut per donetius. Em aquest ~t@cmencio-
narem als donadors semyors MAS DE XAXARS, E. MARVIER
(CoEeè>pters), E. MORODER(Hemípters), germà L. HILAIRE
(Hemípl:ers, Coleòpters i altres), R®MANÍ(Coleòpters i Hime-
aòptérs}. .

Resumint: en I'exercici passat han ingressat al Museu
t ,283 C®leòpters, 879 Himenòp1iers, 535 Dípters, 160 Ortòpters,
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994 Hemípters, 35 Miriàporls i 24 Aràcnids. En aql!l.estes dades
no hi incloem el donatiu BOFILL (Himenòii>ters) .

De Ja Secció e¡,úoN1@lògica (Lepidòpters, Neuròpters, Odo-
nats, etc.) que :t:é al seu càrrec el Conservador del De,parta-
ment, En Ignasi. DE SAGARRA,esmentarem els següents 'fets.
Ha estat installada la sèrie dels Lepidòpters catalans: com-
prèn set armaris de la galeria entornotògica. Les famílies Pa-
pilionidae i Pieridae han estat estudiades, retutades i ins-
tallades ea sèries. En aquesta revisió ha descobert ei senyor
SAGARRAbastantes fermes noves per a Catalunya i algunes
d'Inèdites. Ha confeccionat el propi senyor 25 mapes de dis-
persió geográfíea a Catalunya, corresponents a les espècies de
les famílies esmentades. Han quedat eseudiades també 88
Ropalocera del Garnerun (Afr. equat.), amb Ies retulacions
i cèdules corresponents.

Per a: aug mentar la collecció regional ha estat continuat
el pla d'exploració de diverses comarques, visitant el senyor
SAGARRAles Serres de Cardó, recollint alguns insectes típics.
La visita a aquella regió, tenia, demés de l'interès entomològic,
l'objectiu de conèixer l'encontrada on encara és freqüent el
Sovatge (Capra kispanica), i poder pendre croquis i notes d'a-
quell ambient. Aquests documents els creiem indispensables
per a resoldre tot grup biològic d'una manera digna del nos-,
tre M useu. A mitjans de juliol foren visitades pel Srs. Conser-
vador i Recollector, la Cerdanya (Puigcerdà) i la república
d'Andorra (Andorra la Vella, Les Escales, Encamp, Snt. Mi-
quel d'Angulastrès i estany d'Angulastrès). D'aquelles comar-
q liles no teníem cap Lepidòpter; per tant el material obtingut
resulta molt estimable i a més, abundós (prop de 700 Lepi-
dòpters); algunes formes no les teníem encara a la nostra
collecció i altres ens eren desconegudes de la fauna catalana.

, Dels altres ordres portaren r28 Coleòpters, 2 ro Hemípters,
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35 Himenòpters, 1.20 :Di?ters i 38 Ortòpters.A primers d'agost
explorà el Sr. SAGARRA. les vesaats meridionals del Pla de
la Calmà, recollint mes de Sao Lepidòpters. A I'objecte
d'intensificar latasca de exploració, aprofitàrem ebs serveis
de] Reéollector i els oferiments del personal tècnic i auxiliar,
.i amb aquest esforç conjunt hem obtingut Lepidòpters dels
voltants de Barcelona (Vallvidrera, Sarrià, Pret del Llobre-
gat, Castelldeíels, Hospitalet, Martorell) en nombre de 1,226
exemplars; de la. regió del Montseny i Vallès (Palau, Vila n'la,;"
j@r, Vi ladrau , Espinelves, gta. Fe i cims del M@ntseny) en
aembre de 1 ..285 exemplars; del migdia i oceident català
(Cardó, Esphl!lga de Francolí, Vinaixa, Borjes .E3lan<ques,
Snt, Gmitn de la Rabassa, Sta. Coloma de Queralt, Anglesola,
Tàrrega, Rmbinat¡¡) amb 1,260 exemplars; Pirenèu (Tuixent,
Lavansa, Gósol, $a~des, Puigcerdà, Andana la Vella, Les
Escatdes. ANgJ.l~astrès; Núria, Vall d'Aran) amb 94!ll exem-
plars. En resum: 4,914 exemplars.

La i9rimera tasca que ha portat a terme la Secció malaco-
lògica, ha estat la fusió i revisió del material procedent de les
(wl1eccions «Martof(~ll», «Rosals» i «Aguilar-Amat», demés,
del material recollit per Regent de la Secció i del que ha 'lPe>t-
tat el persoI'lal tècnic i auxiliar en ses resolleccíeos partíeu-
lars en prcva de c0Haoorac¡;i@fuei1il€1'1tesa.

Realització dels pF0j ectes d'e:Xir~0ració que pmp0sà el Re-
geNt d'aquesta ~€cciQ Eh Artur ~GiFILL r F'GeH, resumirem les
segÜ€Flts excursions que ha fet. Rec@f>lèi:xement de la regió
coriíl¡;>li'~saentre :Eerga (ciutat) i serres de Queralt, comarca
~3!ireiD.é desecaeguda malacològicament; trobà arreu alDull-
@àIl<da del Pamatiaà obscurus eseerànus Fag., Pupa mega'-
éheileJs g.o:nieJstQma Küst., Pupa auenaeea farinesi Des l1:1oul, ,
i Oretda eylindriea Mich .. La .segona exploració ¡/joua les
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ma~esEWles de Snt. Vicens. de Ca14etrs, aportant els exe¡¡n~
plars caracseeistics de la regi6: Paiudestriua (!U:1Jta procenti'a '
Palad., Alexia myosetis Drap .. L.a.tercera sortida. fou clecih,·
cada a Amposta i exploraeió deIes acèquies i 'aJrr~ssars, dQ-
aant per resultat la troballa, a la Acèquia mare del Camp,
d'u¡;¡a Belgrandia, gènere trobat a Cata,lunya solamept en
estat SUD-fòssil; una T heodoxia. nova -per Catalunya, l la
Bythinia leachi Shepp., tampoc citada. de nostra fauna,

Demés de t'estudi del material que acabem d'esmentar, ~n
Artur BOF~1..L 1 POOR ha dirigit la tasca de publicació de la
«Fauna rnataeològica de les valls pirenaiques», obra capdal
d'aquest especialista amb collaboració anab el malacòleg doc-
tor Frederic HAAS, de Frankfurt a. M.

Com. a resum del material ingressat en el Departament
de Zoologia en l'exereíci de 1920-1921, donem les següents
xifres globals:

Mamífers . 179 exemplars
Aus . 544 »
Rèptils i Batracis. 75»
Insectes. 16,268 »
MoUusoos . . 3,500 »

Total. 20,566 exemplars

S" han resolt algunes consultes i determinat exemplars en
tes Seccions Mastològica i Ornitològica. En la Entomclògiea,
regentada per En Ascensi CODINA, s'han determinat també
insectes de la Vall d'Aran, tramesos en consulta pel germà
L. HILAIRE, de Lés, Aran; ha estudiat una sèrie de Cicindeles
de Sicília, trameses amb aquesta finalitat per En Frarreesc
VrTALE. Hasrarriès al Sr. E. MARVIER, de Màlaga, la llista dels
gèneres dels Coleòpters (uns 4.000), per a poder ordenar la
colleccié que té a son càrrec. Ha ordenat i revisat la llista dels
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Hemípters de València, que En E. MORGDERpublicarà en eis
Anals de l'Institut general i tècnic d'aquella ciutat. Ha arreglat
una collecció d'Insectes que conté 50 ex. amb 50 gèn, de
Dípters; 50 íd. íd. de Hemípters; 3'3 Ortòpters amb 3 I gèneres.
Aquesta cellecció fou sollicitada a aquest Deparsaraerrs pel
Sr. E. MARvmR i li ha estat concedida a canvi de material
fungible per a les Seccions enrornològiq ties. Tam bé sollicità
una collecció d'Insectes l'Ateneu obrer de Les Corts, per a
l'ensenyament; li fou concedida una collecció ide 54 exem-.
plars de Coleòpters, representant les principals famikies, arre-
glades sistemàticament. En els casos de dimorfisme sexuat
ben marcat, hem inclòs els dQS s:exes. Igualment se 1i envià
una sèrie de 30 Lepidòpters representant els tipus més fre-
qüents de les diurries. El conjunt anava acompanyat d''una
llista expficativa.

Enguany, i a mesura de les nostres farses econòmiques,
el Departament de Zoologiaha precnrat augmentar el material
necessari per a treballar degudament-als Laboratoris. Judicà
element de primera necessitat el microscopi binocular per a les
tasques de classificasió i conseqüentment adq uirí un últim mo-
del de la casa ZE1SSi altre, molt pràctic, de la casa SPENCER.
Aquesta primera ernbestida serà continuada amb 1'alilquisició,
peF a cada Laboratori, almenys d'un apare]! d'aquesta mena.
En Ies Seccioas Malacològica i Mastolègiea temen, mentres-
tant, dos peus de preparació amb dos sèries de lentilles com
auxiliar per a la determ inació c;l¡'exemp!ars. De valor més mo-
desta, però de no menys I!ltilitat, hem adqui<it altre iastru-
meneal, Gom estufes de desseeaciè, peus de rei, compassos, etc.

iffi~ Conservador de Zoologia feu gravar també una planxa
amb el Gc>m1!@rn[ les conques hicl!i1ogràrrques de Catalunya,
que ha sigut adoptada per les Seccions per a indicar la dis-
p.ersió de les. espècies en cèdules.
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Per a la conseevació de les colleccions entomolègiqees diel
Museu, el C0f!.servacl0F susdit eslmdià un recipient de "i@re q\Je
resol molt satisfactorèamerst la manera de COH0Gafla nafta-

o 'tina: i altres preservaeias cl~ns les caixes d'insectes. Fets ets
assaigs n'fua encarregat una partida suficient! Jiler a: totes les;
capses que tenim al Ml!1!seu.Preveient el molt ús de tubs de vi-
dre que hom fa em les recolleccions fler a accndicionar degu=
dament eis Insectes ialtres exem plars fràgils, i els Mollusces,
ensems que per a guardar exemplars en líquids conser-vadors,
n'ha fet elaborar una gram partida de les mides més usuals.
Complement de la cura necessària per a la conservació de
les colleccions, ha establert un servei de desinfecció periòdic
de totes les colleccions del Departament de Zoologia.

El Laboratori. de Taxidèrmia, adscrit a] Departament de
Zoologia, ha preparat el material tramès pel Conservador
d'aquest Departament, i altre procedent de l~ CoHecció Zoclò- '
gica del Pare Ci) adquirit directament pel Sr. En Lluis SOLER,
Preparador; en conjunt el material preparat arriba a 359
exem plars: 7 esquelets, 3 grups, 3 preparacions dobles, 42

exemplars naturalitzats i 304 en pell.

D'aquesta manera queda breument ressenyada la llavor del
Museu de Ciències Naturals durant l'any 1920-1921, llavor
intensa sobre tot per al Departament de Zoologia i especialment
per a les seccions Entomològiques i Malacològica. Durant el
transcurs d'aquest any ens hem vist privats de la collaboració
de dos Regents, els de les seccions Herpetològica i de Peixos
i Invertebrats marins, els Srs. En Joaquim MALUQUERi Emili
FERNÁNDEZGALIANO,respectivament. '

Les publicacions de la Junta interrompudes durant aquests
últims temps, han pogut continuar apareixent. Així han
.vist la llum l'Anuari de 1918; i els següents treballs: VILA-
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SECA, {S.) Contribució a l'estudi dels terrenys triàssics de la'
província de Tarragona; FONT QUER, Contribució al coneixe-
ment de la Flora catalana occidental; A. CABRERA, Mamiferos
del vacimiento solutrense de San Julián de Ramis; BOFI~L

i HAAS, Estudi sobre la Malacologia de les Valls Pirenaiques,
I. Vall del Noguera Ribagorçana·; B0FILL i HAAs, Id. Id. Il.,
Vall del/Noguera Pallaresa,' BOFILL i HAAS, Id. Iol. liI., Vall
del Segre i Andorra; A. WEISS, Contribució al coneixement
de la fauna lepidopterològioa d'Aragó .
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l'REBAlLLS FETS D10RANW L'hNY ECONGMIC ]~20-1921

pel

DR.' M. FAURA I SANS

Director del Mapa

Enguany havem deixat en absolut la tasca del Mapa Geolò-
gic de Catalunya a l'escala l :40,@oo, dedicant tots els afers en
el Mapa del I: 100,000 de conformitat amb les resolucions del :
Consell de la Maaeomunitat. D~scle engblany, ha resultat
desglossat el servei del Mapa Geològic de Catalunya de la
secció de Paleontologia del Museu, en 10 que al pressupost se
refereix. Això ens ha permès püguer atendre millor les tasques
del Mapa Geològíc; si bé, ens havem de doldre que no hi
constès una consignació especial a càrrec del'Ernprèstit, àdhuc
que la regència anés també Gompresa amb la quantitat del
pressu post ordinari.

Les despeses de les expedicions han augmentat considera-
blement en l'any transcorregut, a conseqüència de l'alça de
preus en les manutencions, cavalleries, etc., tot ço que difi-
culta l'avenç del Mapa.

Malgrat la quantitat reduïda de que podíem disposar per
a les expedicions, havem continuat la marxa descrita en altres
ressenyes anteriors, sempre d'acord amb el servei Geogràfic
de Catalunya, ei qual en acabar una fulla, ens en remet tres
còpies: una que utilitzem per als treballs de camp, l'altra per
al dibuix definitiu, reservant-ne un exemplar per si fos
menester una repetició,
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L'ESTAT ACTUAL DELS TREBALLS ES COM SEGUEIX

Guilleriee.r-S'ïxe preparat una exploració
general preliminar al I :50,000 en un croquis
borrador del mapa fet per l'Estat Major.
Sant Feliu de Guixols.-Havem preparat ~a
part corresponent al cap de Bagur; restant-nes
per a completar una part de la costa i de les
serres de les Gabarres, en la que correspon
en l'unió amb la fulla de Girona (fulla 23).
Vilanova i Geltrú.- Totalment acabada en

30 de iuny de I920.

Torlosa.-Està acabant-se, car no resta més
que 'precisar qualques de les formacions ge0-
lògiquesjuràssiques que integren la serra de
Cardó.
La Cènia.--.Àcabant-se, c1l;rresta la limitació
de les formacions geològiques de la base
oriental del Mont Caro.
Goles del Ebre.,-- Totalment acabada en data
<de 25-VI-I9.

Fulles 22 i 2;3.

» 39·

» 41.

~> 42.

.» 43·

Per a l'any econòmic esdevenidec, apart de les fulles en
les que hi resten per a ultimar qualques detaHs tenim ja les
eópies de les fulles següents per a cesnençar Ia tasca de camp:

Fulla ~3.-Girona.
Fl!lma 34.- Vilafranca del Panadés.
Fulla 4!o.-Ar.nes." '
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Aixls és, que de [es43 fulles de les què's composa el Mapa
de CatahwJa, son vuit les que resten llestes topogràficaenent;
i d'elles geològicament dues estan totakment acabades, n'fui
ka tres que p®c ne falta per a ultimar-les, i altres qtl1eseran
objecte de tasques noves }Dera ~'any econòmic vinent.

EXPEDICIONS

Apart de les expedicions fetes periòdicament, n'havem fet
algunes de caràcter extraordinari.

En el mes de juny férem centre d'operacions a Sant Sal-
vador per a recórrer les rodalies del VendreU i de la costa,
ultimant la fulla 39 de Vilanova i Geltrú.

En el mes de juliol, vingué a Catalunya M. PaMI Falles, de
l'Universitat de Grenoble, amb qui recorreguérem les forma-
cions juràssiques de Salou, serra de Tivissa, Cardó, i congost
del Ebre, acompanyats del Dr. Bataller i del Sr. Vilaseca, per
a poguer millor caracteritzar els nivells estratigràfics, recollint
abundó de fòssils que han sigut enviats a M. Fallat i a M. Kilian
de Grenoble. Per a precisar l'estratificació de la serra de Cardó
n'havem preparat un croquis topogràfic a l'escala de !:25,ooo;
al ensems que amb collaboraeió dels senyors indicats n'havem
escrit un a nota preliminar sobre les formacions juràssiques
de la serra de Cardó.

En les darreries del mes d'agost, seguint el tradicional cos-
tum dei nostre Mestre, prenguérem part en la Reunió extraor-
dinària de la Societat Geològica de França tinguda enguany
a Bordeus, SOLS la direcció de M. Dollfus, del Mapa Geològic
de França; visitant els llits clàssics d'el terciari bordalés, reco-
llint-ne abundó de fòssils, alliçonan-nos amb la definició dels
estrats miocènics comparativament amb els cajalans medite-
rranis.



FuHa IV
Ftllla V

86 exemplars
89 » »

62 Junta de Ciències Naturals de Barcelona

ARXIU

Per a conservar degudament arxivats els originals dei Mapa
Geològic de Catalunya, fets per M. Moulrn., el Dr. Alrnera
i els que anem confeccionant, àdhuc que les existències del
mapa del I :40,000, havem fet construir un moble especial en
forma de calaixera, el que està en el Laboratori del "Museu
de Catalunya.

En ella de Gener de 1921 havem rebut de les fulles IV
V (edició catalana), dos paquets contenint:

Al ensems devem fer constar que irl'aquesta edició catalana,
segons nota que servem de la casa Editorial Henrich foren
impressos 1,500 exemplars de quiscuna de les fulles lV iV i
que encar no han sigut retornades per l'Institut d'Estudis
Catalans, al nostre arxiu.

Barcelona, 31 de març de 192I.
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Com d'alguns anys en aquesta banda, cap nova ilíls~aUació
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ni cap constrúcció de verjtable imp0rtàr:rcia ha pogut eféerúár-
J.t,~ ~\~, 'L'I4' ",".•~ \'~l"I~, %. !,,;."'I.f."'"'\ ''0;1.. tI i ..., )";: .~ fP"'· 11(~ ''',,,, " •. '\ .\.l·~ ~

~T ~,~r~~';!~~~~Bir;~~~~~~~r~a.~:~tran~.~~rs a'aq~e~:> ~nr·~;~
petites reparacions, el pintat i substitució d'àIgfuns dels filats:
així com l~s atencions més perentòries, <Jlueunicament" pe~j¿;'et
~4.. d,' ,,'<I~,1 ~.'" 't1''\-t,}.-.,¡ '.' ~ J'lr:' ..,.' 1.":11, ~"'.t" \ .i~( '\ >: .H·
el reduït pressupost de què 'erdinàriarrient la D~recd6 disposa,
t..-\. ,*,0{.. t (' r'~ \ ...:" ,:!¡ ':I 1.:V ''1 \. t~, ...r- ',\... I~ t _.... . • '.1 t ~.... ~'v

han sigut, corn s~mpre, les úniques obres per, aquesta rèalit-
rljt\!I.'l ~t..,...", Òofll.d'·".~, f,f'4 ••-'''It..1 ..li (',1 '" ...t i , ~~~." .- "'\ ... ' t .

zades, mes amb tot: una millora important i necessària s'ha
A'j~ "~.·l~ I, ~,:. "r ..' ", 1·.'\~ •• f\ ,~.(.", tt ,j ..... ~:. • w',. .' ' •• ,¡

pogut portar a terme. Ha SIgut aquesta la reclamada súbstitu- .
;t.oil;;ïl,,·l f' "" 1-. :!':,., _~",~, I ~J~ \ ~~,"" \ \-J.¡, .. , .... ,."t-',; .lt,V .. ~ ": ,. " •

èi6 de 11:\tanca die fusta que 'volta tota la Collecci6, per uri'altra
.~l'.f"'l,~-I,,' ....... ~~'h~i ... f'!,~, .. ¡"..... ·...iil-_;~itC· .'-:. ,I}.W- ,:_.1.1

de ferro, senzilla i sòlida,que baix les indicacionsdel Cap der~'~~~~.~6"~'Of~~~~'r~~r!~\.~~~?>toq(,~eF~~G~~~f~'.ha·S-ii~~
montada pel personal de les brigades i tallers rriunicipals.

Les installacions, doncs, que com les dels Camelis, '-Cleems,
"., ..... ,~.', .,1. ~,,'t".\I.t:"~j ,.1\ ',.~'" ,- -c r ... f;'''t,' ~;. \ ... e -' e- 1 t

Faisans i altres mig començades 0 més 9> menys ruinoses,
)·'n~'t~\.I' '.>:" \l'~,I t:::.~" ~ ~-.! I ....,..j. •• ;. \! L'~ , i Ul~ • ' ......~~l"\

requereixen reparacions i despeses d'alguna consideració, hari
continuat com els anys anteriors utilitzant-se parciàhñent
i psocurant-ne remeiar en el possible els defectes que les fan
io.s~I;l~sQ i@hªct>KaQrf;~. .

M.E.MèRIA INF,O,RM . .ATIV.A, Ig!;!O

per

Çi~.~?N~l?1~p~~ 11~gsÉ~<
Director del Pare
..ç);l;l~'~;¡CQ ..%.~~ .~' 'J,
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En quanta la dels quadrumans l'estat de la qual pOG decorós
ha motivat en ocasions diferents justificades reclamacions
de la premsa local, aquesta Direcció, davant l'impossibilitat
de reparar-la amb els escassos recursos de què disposa, està
gestionant prop l'esmentat Cap de la Secció d'Edificis i Ornat
públic, En Antoni de FALGUERA, la possibilitat d'enderrocar-la
i edificar-la de nou, encar que siga modestament, mes en
condicions de suficient solidesa, h.igiene i decorosa presen-
tació.

Pels expressats motius, doncs, no caldria dir que el
Laboratori Ictiogènic, la reconstitució del qual fou oportuna-
ment sollicitada amb el fi d'obtindre una major recaptació (r),
es troba en igual estat que en els anys anteriors, amb tot i la
quantitat votada per aquest objecte, que, no havent-se fet
totalment efectiva durant el transcurs de l'any, no ba pogut
fer-se, per aquest motiu l'oportuna aplicació pràctica de la
mateixa.

La Collecció Zoològica, doncs, no ha millorat durant el
transcurs de l'any que fineix, ni en maj or extensió, ni en el
nombre i condicions de les seves dependències, per q1!lin
motiu novament aquesta Direcció es troba en la necessitat de
recordar i recomanar encarescudarnent a aquesta Iírre. hmta
là! conveniència de destinar-hi majors crèdits rer 3! mèllorarla
i reconstituir-la, sinó totalment, àl menys per a }1)(j)deratendre
de la manera deguda les seves necessieats i serveis FFlés
apremiants .

.Durant el transcurs de l'any aquesta Direc¡;eió ha
'-rebut de diferents par ticulars i entitats curiosos i variats
doaamis.

~l) (1¡omunicaciód'aquesta Direcció del lS de desembre de 1919sol'licitant augment de perso-
nal i una consignació per a material i adquisició d'exemplars,



Han estat aquests, rres Falcoas i des Corbs carrrícers de]
Excm. Sr. C®MTEDE SAN!JUAW;un Lleopart, jeve, dd :Excm.
Sr. MARQf!JÉSDE COMH..L;\:S;un Q\!!ladrumà caputxi, del Labo-
ratori Microbiològic Municipal; una Cotorra calopsita, de b
Sra. BIOSCA. lUna Aliga de Campdevànol, d'En Pere RrcART;
ua Esparvé de quatre cuixes, d'En Marian NrALET; una Aliga
del Pire neu, d'En Ramon PERRAMON;un Quadrumà religiós,
d'En Francesc ESTE;;VA; una Aliga im pedat, del vaixell Ofar=
gasto li; una Tortuga de l'Argemtina, de la Sra. de VIDAL, i un
Anec coll-verd', del Recotlector de Zoologia del Museu,
Sr. NOVELLAS.

A més d'aquests donatius, la Direcció ha: adquirit amb cà-
rrec als seus pressupostos ordinari i extraordinari, un Llop
adult, ;d'Estremadlilra; 5 r eaps, entre Galls i Gallines de di-
ferentes races i varietats: i 8 ConilIsde les principals varie- .
tats i races de pelleteria.

Per altra banda, han ingressat a canvi de 4 conills russos
2 chinchijles i 2 Viena blaus; dues cabres d'Angé>ra, d'En
Joan CHARTÒ,i han estat entregats al Laboratori Microbio-
lògic Municipal, 32 petits rossegadors (Cobayes i Rates blan-
ques) per a treballs d'experimentació; així com at Reverend
Capítol de la nostra Basilica, dues Oques blanques,· des-
tinades a figurar en els claustres de la mateixa, en corn pli-
ment de l'acord d'aquesta Itre. Junta del r r del prop passat
mes de juny.

Sumats, doncs, els exemplars existents l'any passat amb els
donatius i adquisicions abans indicats, amb els exemplars in-
gressats per permuta, i. amb els naixements obtinguts, i de-
duïdes d'aquesta suma les baixes naturals, .i les nombroses
vendes realitzades durant l'any, resulta que la collecció pos-
seeix 70 r exem plars,
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'bén,é~kiGsa, ¡p'er entén:dre 'aqmesta DiÍ1e€dó~ue ':h\}Uesltrègim
-dté'Xcitatió moltes volte's repereuteix en aquestes 'espècies no
tan's@ls en els reprQduètofs, sine d'una mánera especialís-
sima én la'constÍíuèi6 de 'ta seva descendèoeia.

La higiene' més 'alDsóluta, 1a prov®caci,ó d'\Jn exercici rne-
'dêrat, una alimenéacié intensive i sobretot, una absoluta re-
paració duramt' el p'erío'de de geSitac'i6, junt ámb altres vària-
des midés de ta més elèmesrta] higieme i zOQ1!(knia,'sempre
estre'tamel'1f suped'ieades 3! les condicicns individuals de caclra
un d'ens, \fua sigUl(S'uficièn1i c@lm 'en hmy ¡passat' pér 'a fèr se-
gura' urra fetQlrtldaèió 'difh:ilrrieJ.:11!lú>grada, aixis (l;OI!l1 tam j¡)é
'viable' una gestati6 i' matemil!a1i que fins l'any anteri0r no ~®'TI

'mai-àssGlid'a.
Cálirnen~aCÍ'0 dels cadells' 'duraNt la primera edat, s'lla fet

com en 1'a:nteri0r,"f)iJiitjançarnt l'ilfLletaliIHmtmixte, es adir, ai-
têrnant t'aUètaIiFlent màterrial amb l'artit1(¡;.ial, -però sense' re-
córrer al ús cle~ biber@,réis mugrons de g'(j)JWiade~q'úal deter-
minen invencible repugnàlílcia a aquests venintals, nas 'al

"punC'que 'en la tasca "de 'ha1Ditúar-'IGls-hi es corre imminent
;peri'llldeque sU€1!l:ml:5eixinper i'n.s·\I]fidèrrcia 'nodridiva o p€r
'pertorbacions' gàstriques gaüe11lé S€ffi1we mortals.

Mes -no ha s~;gtl1i:úrricament la dels Lleons la' repred UGG1Ó
'à la'q'àe aqtiesta Direcdóí'ha dedicat 'atenció' preféreñt. Corn
len--a:9yslanteri¿rs, ha 'perSeguit o@t1ndre' laclels Dromedacis
Kaniches, Nandús, Colps i altres êspècies êxètiques ~inte-
ressants, navent-ho' cònssguit, com pot apreciar-se per les

!Ladl.jtHltes f6tografies "de les dues darreres, abrigant fona-
mentades esperarrçes de obtindre-la tam Q€ pròximament, l'la

'tan sots en les altres esmentades, sinó de conseguir-ho així
mateix cimb !igdal èxi t' de' la 'in reressan t ' pa'rerla de Seaglars
'híbtrids;'la:' gestació dels quals- 0' preny considerem fònarnen-
.tª~~m~~tn.~~~r'~~§QHfq. lªgªti'ªçtlJç¡J,



junta de Ciències Naturals de Barcelona

En quant a: Ia de les espècies, races i varietats, tant indi-
genes com exòtiques, l'estat de domesticitat de ~es quals
permet la seva reproducció regutarment, han cOI~tinmat
aquest any aportant els seus productes amb igual abundor
que ea els anys anteriorsv sibe l'estat higromètric i les censi-
nuades pluges de què hem gaudit, han interi"omput la regu-
laritat de la mateixa, i han reduït, encara que en pesita
proporció, l'importància i quantia dels lots, durant aquest
període.

Finalment, i per a donar terme a les presents i fins massa
llargues indicacions ens p¡ermetrem avençar a aquesta i!.lustre
Junta, que aquesta Direcció I:a pogut Iograr complddarnent
la seva oferta feta en com u nieació del IS de desem bre de
l'any passat, consistent en assolir una recaptació mínima
de 14,000 pessetes, sense que les .habituals despeses de la
Collecció passessin de la xifra de 30,GOO anya,l~, i aquesta
Direcció, després de desenrotllar una activa propaganda, de
procur-ar el major rendiment possible de l'aqmari,d'orgaoit-
zar la venda de publicacions i postals, de fomentar, aOólb
part dels recursos extraordinaris votats, la pis(¡;Ícul1!ura i
l'avicultura domèstica i d'crnamentació, i en fi, sens descui-
dar, eficaçm€ln.t secundada per tot el personal suhalsero , la
deis demés productes q ue habitualment obté, fua p0gUII, no
tan sols assolir els ingressos calculats, simó que na lograt
passar-los en 2,423'30 pessetes.

La recapsació, doncs, obtinguda eles de gener a desembre
de l'any qwe fineix, ha sigut de 16,423'3@, ~ essent de

'29,93'7'42 I'ienpor-t ~otal de les despeses oC@FFegmdes, resulta
C\]:ue.l'alimen.tació i sosteniment en gene'ral de la Coltecció
ZGo[ègica durant 1920, ha costat a aquesta iHustre Junta tan
sols la iimitada suma de 13,5[4([2, 'quantitat que encara és
susceptíbíe de reduir-se molt més, si, com laern neanifestat
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repetidament en ecasiens dífer@m.ts, s'entenen com cal les
necessitats i seeveis tantes voltes objecte de reclamacions
d'a~uesta Direcció.

Barcelona, 3 l de desemIDre de 1920.



Nandús joves, nats al Parc Zoològic.

Coi ps, nats al Parc Zoològic.


