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INFORME ANUAL

per August Rocabruna

El desenvolupament de la nostra Societat pot rebre un fort impuls si tots hi posem el nostre
esforç. El medis materials s'han ampliat considerablement amb la inauguració del nou local del
passeig de Carles I, n.° 94- 1 er 4a, ja modestament insta•at amb les aportacions i el treball d'alguns
de nosaltres, entre els quals és de justícia destacar en Gabriel Carrascosa.
Pel que fa a les activitats, i tot mantenint els apartats adoptats en l'anterior Butlletí, entre l'abril
de 1985 fins el mateix més d'aquest any, han estat les següents:

Grup ler: Compromisos de cooperació social

Exposicions micològiques i d'altres actes:

Octubre
	

* Berga. Organitzada, com cada any, per la S.C.M. amb el seu grup de socis
d'aquesta ciutat, en el «Dia del boletaire».

* Barcelona. Antic Hospital de la Sta. Creu. Organitzada per l'Institut Botànic
de l'Ajuntament de Barcelona i la S.C.M., amb la col•aboració dels Depar-
taments de Botànica i Microbiologia de les Facultats catalanes.
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* Organitzat pel Departament de Botànica de la Facultat de Biologia, amb la
nostra co•laboració i la participació de membres de la British Mycological So-
ciety, es va dur a terme des del 26 d'octubre al 2 de novembre, un programa
d'excursions a diverses comarques de Catalunya, per tal de recolectar es-
pècies que després foren estudiades i que es relacionen en treball apart, inclòs
en aquest Butlletí.

Novembre	 * Vilanova i la Geltrú. Organitzada per l'Agrupació Talaia, la nostra associada,
professora del Departament de Botànica de la Facultat de Farmàcia, Maria
Carme Barceló i la S.C.M.
Del 4 al 22 d'aquest mes, també tingué lloc a la Facultat de Biologia el XV
curset «El món dels fongs», organitzat per l'Institut Botànic de Barcelona,
S.C.M. i lesmentada Facultat. Dotze de les tretze classes foren a càrrec dels
membres de la S.C.M., relacionats a continuació per l'ordre de les dates en
què foren impartides: Dia 4, Enric Gràcia; dia 5, Josep Girbal, dia 6, Maria
Dolors Sierra i August Rocabruna; dia 7, Immaculada Llorens; dia 8, David
Terradas; dia 11, Anselm Majoral; dia 12, Jaume LListosella; dia 13, Soledad
Sanclemente; dia 14, Montserrat Aguasca; dia 18, Manuel Tabarés; dia 20,
August Rocabruna; dia 21, Ramon Pascual. El dia 23 hi hagué una sortida
de pràctiques per la comarca del Maresme, a càrrec d'August Rocabruna.

Desembre:	 * Barcelona. Facultat de Farmàcia. Organitzada per la S.C.M. en coIlaboració
amb els Departaments de Botànica i Microbiologia de les Facultats catalanes.
De l'esmentada exposició en fou publicat un reportatge a «El Periódico» que
motivà l'interès d'algunes emissores de ràdio que demanaren la nostra inter-
venció.

Grup 2on: Cooperació acceptada per la Junta Directiva, amb percepció d'honoraris a
ingresar a la Caixa de la S.C.M

Setembre	 * Exposició a Esplugues de Llobregat. Organitzada per Jordi Boada i Joan Ra-
mon Chivas, en collaboració amb l'Ajuntament i la S.C.M.

Novembre:	 * Museu de Granollers. Mostra de Bolets, organitzada per l'Area de Ciències
Naturals del Museu, amb la col•aboració de S.C.M. Conferència a càrrec
d'August Rocabruna sobre Bolets comestibles i tòxics, amb diapositives.

Grup 3er.: Activitats directes dels associats de les quals en tenim coneixement i relacions
externes.

Setembre:	 * Assistència a Siusi (Itàlia) al XVIII° Comitato Scientifico Nazionale del Gruppo
Micologíco «G. Bresadola» Tn. Sezione di Bolzano. Anselm Mayoral, August
Rocabruna, Antoni Duran i Sres. respectives.

* a Vernet-les-Bains (Catalunya nord) Journées Mycologiques de Catalogne-
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Nord. Ramon Nualart, Dr. Enric Gràcia, Jaume Llistosella i Montserrat
Aguasca.

Octubre:
	

* Exposició a Castellterçol, organitzada per Ramon Pascual en co•aboració
amb la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament.

Novembre:
	 * A Madrid, Sociedad Castellana de Micologia, XIII Exposición de Hongos de

Castilla, aportació d'espècies, classificació i conferències a càrrec d'August Ro-
cabruna i Josep Piqueras.
A Tudela del Duero (Valladolid) Primeras Jornadas Micológicas de Valladolid,
aportació d'espècies, classificació i conferències a càrrec d'August Rocabruna
i Manuel Tabarés.
Dins la setmana de Mostra de Bolets del Museu de Granollers, conferència a
càrrec de Josep Passolas sobre el cultiu de bolets.
El migrat any de bolets, va comportar que tothom demanés la nostra
col•aboració al mateix temps, la qual cosa ens impedí, molt a contracor, d'ac-
ceptar algunes de les propostes.
L'intercanvi de publicacions i la millora de la nostra biblioteca es va acon-
seguint amb la col•aboració de Josep Giné i d'altres. Cal esmentar aquí el
treball, «L'ordre dels Boletals a Europa. índex Bibliogràfic i de sinònims», de
Francesc Àngel, que va donar a la Societat.

Necrològiques:

En Ramon Menal, fundador de la Societat i President Honorari, ens deixà el 2 de Novembre
de 1985. El Dr. Oriol de Bolòs ens ho recorda en aquest Butlletí. El nostre condol a la Pepita,
la seva muller.

També hem de lamentar la pèrdua de Joan Antoni Pont Sanzi i donar el condol a la seva
família.

Barcelona, maig de 1986




