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ACTA de l'Assemblea General ordinària de socis celebrada el passat 21 de Març del 1988 al
Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

1a. Convocatòria a les 19 hores.
2a. Convocatòria a les 19,30 hores.

Assitents: 34 socis.
Delegacions de vot vàlides: 51

ORDRE DEL DIA

Es llegeix l'acta de la darrera assemblea, que s'aprova sense esmenes.
Exercici econòmic del 1987. Comenta el Tresorer Sr. Pla que el saldo a 31-12-87 puja a

2.002.204 ptes. disponibles en la seva totalitat.
La diferència amb el saldo a 31-12-86, que era de 4.637.993 ptes. és deguda principalment a

les despeses originades per: la reimpressió de les colleccions de làmines de «Bolets de Catalu-
nya» I, III i IV, que s'havien exhaurit, la publicació, segons concurs, del primer treball micòlogic
inèdit (tesina universitària sobre Ascomicets) del qual n'és autora M. Dolores Sierra, i també per
la impressió normal de 7.500 exemplars de la VI col . lecció de «Bolets de Catalunya» i del Butlletí i
Fitxes Tècniques corresponents a l'any 1987.

— Noves quotes.
El Sr. Pla informa de les despeses que actualment té la Societat i les compara amb les d'anys

anteriors. Aquestes despeses provinents del lloguer, aigua, llum, mobiliari, etc. del local de Car-
les I i altres despeses com les de Secretaria són cobertes amb les quotes dels socis però produei-
xen un dèficit que va creixent en relació als anys anteriors. Aquest dèficit és cobert pel patrimoni
que representen les publicacions de la Societat però convindria no gastar d'aquesta manera. Per
això es demanen a l'assamblea suggeriments per augmentar les quotes i una nova fòrmula per
l'ingrés de nou socis.

El President comenta que el soci s'està beneficiant de la recepció gratuïta del Butlletí i Fitxes
Tècniques, a part de rebre el primer exemplar de les làmines a preu de cost i amb importants des-
comptes per les altres col leccions o publicacions.

Es fan diferents propostes tant per l'augment de les quotes com per introduir el concepte de
quota d'inscripció inicial.
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Durant el debat es comenta la conveniència d'evitar la inscripció de persones, especialmente
durant la tardor, que no tenen veritable interès per la Micologia però que veuen en la Societat un
mitjà per conèixer nous indrets per anar a collir bolets pel seu compte i que passat el primer mo-
ment d'interès deixen de venir a les reunions, no participen ni col . laboren, molts paguen solament
la primera quota i desapareixen després d'haver-se beneficiat dels avantatges de trobar una So-
cietat que ja funciona per l'esforç dels qui han precedit i que li facilita publicacions gratu sitament o
a baix preu. Es parla de les aportacions dels socis, a part de les quotes, que poden ser no sola-
ment econòmiques, amb donacions a fons perdut, sino que també incrementen el patrimoni les
cessions bibliogràfiques, les conferències, xerrades, sortides, exposicions, etc., que tenen un be-
nefici per a la Societat, ajudes a tasques de Secretaria, preparant exposicions, etc. etc.

Es remarca la conveniència que l'augment de quotes no faci una Societat elitista i es recorda
que per no frenar l'ingrés a la Societat de persones que podrien tenir certes dificultats econòmi-
ques, com ara els estudiants, ja existeix una cuota de Soci adherit. Després del debat s'aprova els
següents acords.

Quota 3.500 ptes. any. Sense drets d'inscripció.
Època de cobrament per a tots els socis Septembre-Octubre, és a dir a començament del

curs universitari a partir d'aquest mateix any.
Es decideix que l'acord de la nova quota i del canvi de període de cobrament es comunicarà

per escrit a tots els socis.
3— Admissió de nous socis des de la darrera assemblea celebrada ara fa un any. Es llegeix el

nom i cognoms de tots els nous socis per complir amb el precepte estatutari que ho marca així. No
es presenta cap objecció i el Secretari llegeix el resum del març al març del llibre de socis.

Altes 1987-1988	 	 20
Baixes en el mateix periode 	 4
Total socis fundadors	 	 72
Total socis numeraris 	 	 131
Total socis adherits 	 4
Total entitats associades 	 	 4
Total número d'associats	 	 211

El senyor Llistosella proposa la creació de la figura del Soci d'Honor per a aquells micòlegs na-
cionals o estrangers de renom que donin prestigi a la Societat, els estimuli a una col . laboració més
àmplia i mantinguin una relació més estreta amb nosaltres. Li respon el Sr. Rocabruna dient que
per decisió de Juntes anteriors existeixen persones que ja ho són.

4 — Informe de Biblioteca pel vocal Sr. Giné.
En primer lloc demana disculpes per la seva absència a les dues darreres assemblees a causa

d'obligacions universitàries.
Seguidamente dóna una repassada a les activitats de la vocalia en el camp de l'intercanvi de

publicacions, en la posada al dia dels arxius i en la reclamació de butlletins endarrerits d'altres so-
cietats botàniques o micològiques i en la selecció del material bibliogràfic que es va rebent. Es fa
una puntualització sobre la revista PERSOONIA, de la qual manquen alguns números de 1986 i
1987 que es reclamaran.

S'està fent un arxiu de cartells micològics i una fototeca amb totes les diapositives de la So-
cietat.

El senyor Giné comunica als assistents el funcionament pràctic de la Biblioteca per a la fàcil lo-
calització dels llibres, butlletins i treballs classificats per temes amb diferents distintius. Demana
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una rriàs gran col . laboració per mantenir l'ordre a les prestatgeries pel control de llibres que sur-
ten i que triguen a ser tornats. Sol . licita que els llibres classificats com a noves adquisicions no sur-
tin del local. El senyor Duràn suggereix que els llibres de la Biblioteca no haurien de sortir mai del
local. El senyor Rocabruna creu que pel que fa als butlletins o revistes pot ser necessari en molts
casos fer xerocòpies per als estudiosos. En qualsevol cas queda clar que sempre que es retiri una
publicació cal donar-ne constància per escrit, i ser plenament responsable de la perfecta conser-
vació i retorn immediat dels exemplars. El senyor Giner conclou la seva intervenció demanant un
armari per guardar-hi sota clau els llibres més valuosos o els que encara estan per classificar i re-
marca la tasca que porta a terme el soci senyor Jordi Martí en el desenvolupament de l'Herbari
de la Societat.

Nous projectes. Descentralització de la Societat.
El Vice-President Sr. Rocabruna proposa a l'assemblea de donar autonomia a certs grups que

s'estan formant fora de Barcelona, liderats per membres de la Societat i que contribueixen al de-
sevolupament de la Micologia a Catalunya. La idea és que puguin portar a terme, per la seva prò-
pia iniciativa, totes aquelles activitats que normalment eren confiades a la Societat i que gairebé
sempre eren portades des de Barcelona.

La Societat ajudaria els diferents grups facilitant-los tota la informació que demanin, publicant
els seus treballs al butlletí, proporcionat-los publicacions per a la seva biblioteca local, etc. En
aquesta situació, a Girona, ja es troba un grup molt actiu i d'alt nivell micològic, sota la direcció
del soci senyor Josep M. a Vidal. Un altre avantatge d'aquesta idea és el de poder estar més a la
vora de tots aquells socis de la Societat que han manifestat la intenció de fer treballs micològics de
la seva zona, pero que es troben desconnectats de la resta de socis, i el seu esforç no està coordi-
nat ni contrastats els seus resultats. S'aprova el projecte remarcant-se que els detalls de la neces-
sària coordinació econòmica i els aspectes estatutaris i de reglamentació que comporta la idea si-
guin desenvolupats per la Junta de la Societat. Cal sobretot tenir clar que es pretén una acció
coordinada amb la Societat de tots els grups que es vagin formant, evitant la fragmentació dels
esforços que es realitzen en el camp de la Micologia a Catalunya.

Precs i suggeriments
El senyor Rocabruna informa que està pendent de cobrament l'ajut promès per la CAIXA DE

BARCELONA per	 de la Tesina de l'any passat.
També llegeix un article de la Societat Micològica de Madrid en el qual s'elogia la S.C.M. per

l'esforç que està fent en el camp de les publicacions micològiques i que la situa com a capdavan-
tera a l'estat espanyol.

Comenta igualment que creu que ha arribat l'hora de sol-licitar que la S.C.M. sigui declarada
d'utilitat pública. En aquest tema creu que cal esperar el resultat que obtingui la Soc. Micològica
de Madrid que ho està tramitant. El senyor Francisco de Diego Calonge ens facilitarà els passos
que caldria fer i en qualsevol cas es posarà aquest tema sota l'assessorament i en mans de socis
que són advocats, comptant amb el suport de la Universitat.

Entre altres avantatges d'aquesta proposta hi hauria els fiscals, de correus, d'obtenció de sub-
vencions, etc.

El senyor Rocabruna fa un comentari sobre els cursets d'iniciació a la Micologia a nous socis.
L'experiència diu que hi ha poques sol . licituds i que potser val més orientar els interessats cap a
l'estudi de les claus que per gèneres té la Biblioteca, i que tinguin una entrada més coherent a l'es-
pecialització que no pas tenim els nous socis d'anys enrera. Aquest estudi el poden fer proporcio-
nant-los les fotocòpies corresponents. També comenta que els qui estiguin interessats en els ma-
pes de Catalunya escala 1:25 que té la Societat, poden demanar-los, a traves de la mateixa, al
«Ministerio de la Presidencia» i sortiran mes bé de preu.
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El President senyor Mayoral parla del treball de recerca que s'està fent al Garraf, amb tro-
balles molt interessants de les quals hi ha fotografies, dibuixos microscòpics exsicates, etc., i con-
vida a d'altres socis a participar-hi amb l'esperança que es puguin publicar els resultats, encara
que sigui a llarg termini.


