Butll. Soc. Catalana Mico I. 9

3-4

Barcelona 1985

3

ALS SOC IS:

Permeteu companys de la Societat Catalana de Micologia que utilitzi l'eina de comunicació que aquest butlletí és, per fer-vos algunes reflexions de forma pública.
La nostra Societat, que ha complert ja la segona dècada d'existència, superades les dificultats que representaren la fundació i posada en marxa, gràcies als mèrits i esforços dels
què ens precediren en la seva direcció, està entrant en el que cal considerar una etapa
d'evolució normal. L'hem dotat fins ara dels elements suficients, si bé no tots els desitjables,
per a aconsegir un funcionament regular i, per tant, l'obtenció de resultats cada cop més satisfactoris.
Sense ésser populars, pensem que comencem a ser coneguts. No sempre tant com voldriem, ni amb l'amplitud que ens agradaria, però els mitjans de difusió ens han acollit i ens
han permès comunicar la nostra existència i les nostres finalitats. Per aquí, hem de continuar
fent forat.
Les exposicions i conferències també ens permeten d'entrar en contacte amb el públic, i
al mateix temps que donem imatge i ensenyament, recollim comentaris profitosos per anar
guiant futures actuacions.
Mantenim, i hem de continuar mantenint, contactes amb altres grups micològics, tant na cionals com estrangers i a nivells diferents, alguns de tipus personal entre socis de la nostra
Societat i els d'altres, o bé amb micòlegs de renom. També a nivell de Societats i, finalment,
mitjançant l'intercanvi científic, enviant les nostres publicacions i rebent les seves. Això-ha
dut molts membres a participar en jornades micològiques en diversos punts d'Espanya i
també de l'estranger. Creiem que són contactes profitosos i enriquidors que , malgrat ser
duts a terme de manera particular, convé que es mantinguin i fins i tot s'augmentin. La Societat facilitarà informació, a qui la demani, de les manifestacions nacionals i internacionals
de les quals tingui coneixement.
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Hem de tenir present que estem en un moment difícil per promoure l'interès del públic
vers nosaltres, ja que tenim dos fronts per cobrir a la vegada: d'una banda la recerca, estudi,
classificació, etc. de les espècies, i de l'altra, les tasques de divulgació i propaganda. Això
em fa soHicitar la màxima coHaboració, alhora que requerirà cada cop més, una millor planificació i control,
Les reunions dels dilluns, a la Càtedra de Botànica de la Facultat de Farmàcia, possibiliten el contacte i coHaboració amb la Universitat, i permeten, per tant, contrastar opinions i
facilitar l'aclariment de no pocs dubtes. L'amplitud física del lloc on ens reunim és suficient,
i permet les reunions i fins i tot les assemblees. Les reunions són dutes a terme amb regularitat, amb bona assistència, encara que amb més humor i companyonia que resultat profitós.
Entenc que això no cal considerar-ho negatiu. Ens agrada trobar-nos i comentar les nostres
experiències i així fomentar les amistats que dins la Societat es van formant i aprofundint.
Per tant, si volem aconseguir més resultats, ens cal disposar de més hores i per aconseguirho , hem llogat un local per ser utilitzat els altres dies de la setmana, amb finalitats diriem,
més pròpiament micològiques, sense oblidar les que deriven de tota relació amical. Creiem
que fent-ho d'aquesta manera, omplirem el buit de dilluns a dilluns, en ocasions massa dilatat, i podrem dur a terme tasques d'estudi i treball , creant i-incrementant els reculls de dades
que han de formar uns arxius importants amb les aportacions de tots. Citem a títol d'exemple : Arxiu de diapositives, de recoHecció d'espècies, referències de les espècies en els llibres
i revistes, dades de les exposicions, material per a cursets, recull de dibuixos, publicacions
en la premsa diària, audiovisuals, etc.
El local que he esmentat permetrà encabir-hi: una biblioteca, que pretenem incrementar i
millorar al màxim de les nostres possibilitats, estris i material de secretaria, els arxius esmentats, una micoteca, i l'espai suficient per a una dotzena de membres com a mínim, amb possibilitats de treballar còmodament amb el microscopi i reactius que actualment tenim, i en
un futur amb altres i millors aparells òptics, que desitgem obtenir, si les circumstàncies econòmiques ho permeten, o mitjançant alguna subvenció que caldria cercar.
Si al voltant d'això es poden formar uns grups de treball, entenc que la Societat prosperarà i ampliarà el nombre de coHaboradors, i podrà fer i millorar les tasques fins avui dutes a
terme. Aquest projecte és el desafiament que vers l'esdevenidor ens marquem; si podem
acomplir-lo haurem donat resposta a les aspi racions fundacionals d'aquesta Societat. Continuem endavant!
Anselm Mayoral
President

