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INFORME ANUAL

August Rocabruna

Les activitats socials, ordenades en un 1 er. grup de compromisos de cooperació social i un
altre de general, dutes a terme per associats, de les quals tenim coneixement, han estat les
següents:

Grup 1 er. Compromisos de cooperació social:

Octubre	 * Berga. Les XIV Jornades Micològiques, organitzades pels socis d'aquella
població, tingueren una vegada més el nostre suport.

* Esplugues de Llobregat. Per acord de la Junta Directiva la nostra Societat
va col . laborar en les 3es. Jornades Micològiques que organitzen els «Amics
de la Micologia d'Esplugues», amb una conferència conjunta amb passi de
diapositives a càrrec d'Anselm Mayoral i Ramon Nualart.

Novembre	 * Barcelona. També, una vegada més, hem col . laborat en l'Exposició de Bo-
lets (la 23) que organitza l'Institut Botànic de l'Ajuntament de Barcelona,
que aquest any es va celebrar en el Centre Cívic L'Artesà del barri de
Gràcia.

Desembre	 * Barcelona. Exposició de Bolets a la Facultat de Farmàcia de la Universitat
de Barcelona, organitzada per la S.C.M. en col laboració amb el Departa-
ment de Botànica d'aquesta Facultat i de la de Biologia.

Grup 2on. Altres activitats:

Octubre * Barcelona. La Federació Farmacèutica organitzà una excursió de cap de
setmana a La Cerdanya per collir i conèixer els bolets. Els participants fo-
ren acompanyats per August Rocabruna que classificà les recol . leccions i
els projectà algunes diapositives.

* Barcelona. Curset de Micologia organitzat per la «Unió Excursionista de Ca-
talunya». Conferències sobre «Introducció al món dels fongs» per Anselm
Mayoral i «L'estudi i classificació dels bolets» per August Rocabruna. Altres
temes foren exposats per membres pertanyents a la Facultat de Biologia.



14	 Butll. Soc. Catalana Micol. 13 13-15 Barcelona 1990

Montblanc. Conferència per August Rocabruna i classificació dels bolets apor-
tats a una exposició organitzada pel «Casal Montblanquí».
Ribes de Fresser. Diada dels Bolets, organitzada pel «Patronat Municipal de
Cultura» i la «Unió de Botiguers». Sortida al bosc amb els participants i classifi-
cació dels bolets collits, per August Rocabruna.

Novembre	 * Bilbao. V. a Semana Micológica de Iberduero. El dia 11 conferència amb diapo-
sitives per August Rocabruna sobre «Algunas especies poco conocidas de Ba-
sidiomicetes y Ascomicetes».
Tudela del Duero. 5as. Jornadas Micológicas de Valladolid. Col . laboració i
conferències de Manuel Tabarés i August Rocabruna.
Madrid. XVII Exposición de Hongos de Madrid. Aportacions i conferència so-
bre «Hongos interesantes del Macizo del Montseny» per August Rocabruna.
Santa Coloma de Gramenet. Organitzat pel Grup de Biologia del Museu Torre
Balldovina, conferència de divulgació amb diapositives per Ramon Nualart.

A les «VII Journées du Cortinaire» de 1989 a França hi assistiren Montserrat Aguasca, Corsino
Gutiérrez i Enric Castellón.

També, els mesos de tardor, Anselm Mayoral intervingué en programes radiofònics de Ràdio 4
i en el de televisió «Filiprim» amb aportació de material. A TV2 intervenció de Jaume Llistosella.
A TV3, intervenció de Xavier Llimona.

Finalment, la Secció de Girona, em tramet el resum que segueix:

Del 14 al 20 d'octubre Exposició de bolets i passi de diapositives per als col . legis al «Museu
Dauder» de Banyoles. Dies 23 i 24 del mateix mes exposició pública de bolets al mateix museu.

Del 17 al 24 de novembre, a l'Institut Sobregués de Girona, Curset de reciclatge als professors
d'Institut amb el tema: «Introducció a la Micologia», a càrrec de Josep M. a Vidal i Jordi Puigvert.

Durant tota la temporada, sortides col-lectives de camp amb els socis, els diumenges i festius, a
Coll de Condreu (Osona), Santigosa (Ripollès), Santa Afra (Gironès), Maçanet de Cabrenys, Sant
Martí d'Empúries (Alt Empordà), Solius i Romanyà (Baix Empordà), El Coll i el Far (La Selva).

Necrològiques:

Hem de lamentar la pèrdua del qui fou primer President de la Secció de Girona, Juli Lara, en-
tusiasta col-laborador de la nostra societat.

També dos amics, membres d'aquesta Junta Directiva, han perdut recentment a familiars ben-
volguts. En Ramon Solé la seva esposa i en Josep Giner la seva mare.

Rebeu el nostre més sentit condol.

El nostre consoci Manuel Company Bueno ha dedicat a la Societat un exemplar de la
seva obra «De boletaires, boletades i bolets» amb la col-laboració del qui fou el nostre Presi-
dent, Alfonso de Mena Calvet i del també soci i col laborador d'aquest Butlletí, Dr. José Pi-
queras Carrasco.

El títol i subtítol «L'aprenent de boletaire», sintetitza clarament el seu contingut. El text i
les fotografies donen la informació bàsica necessària i els consells pràctics adients a les per-
sones que volen aprendre a ésser uns bons boletaires.
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Amb el prec que la publiquem, el Dr. G. Chevassut ens tramet la nota següent:

VIENNENT DE PARAîTRE:

Catalogue écologique des Champignons supérieurs méditterranéens:
Fascicule IV — Bolets — 1989

Après les Amanites, les Lactaires et les Tricholomes, le fascicule IV (sur les Bolets) est édité en Septem-
bre 1989 par la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes (F.A.M.M.). Il traite de l'éco-
logie (répartition, abondance,...) de 69 Bolets dans les différentes sous-régions de la région méditerra-
néenne française (Corse comprise). Des renseignements inédits sont fournis notamment sur les Bolets à
pores rouges et les Bolets du «complexe granulati» (revus par P. Bertéa). Enfin une conclusion originale
permet de définir la notion de «méditerranéité» (ou de tempérament ± méditerranéen) au sein de cette
région.

Brochure de 48 pages, format 21 x 14,5 cm, prix 20 F + port (7 F).
Commandes à adresser à J.-P. Borella, 5 rue Ferréol-Mazas, 34500 Béziers.

Noms Valides (et synonymes correspondants) des champignons présentés habituellement dans les
expositions mycologiques et les ouvrages classiques: 2ème. édition (entièrement revue et largement aug-
mentée), avec la participation de M. Bon et R. Courtecuisse.

Brochure de 127 pages, format 21 x 29,7 cm, éditée aussi par la F.A.M.M. en Septembre 1989. Prix 50
F + port (15 F). Commandes à adresser également à J.-P. Borella.

Cette nouvelle brochure donne la liste (avec les noms d'auteurs correspondants) d'environ 2600 noms
valides modernes et 1400 noms anciens ou invalides (soit un total de 4000 nom différents), correspondant
à une flore assez vaste comprenant l'essentiel des champignons venant tant sous climat méditerranéen que
sous climat tempéré. Les règles les plus modernes de la nomenclature ont été suivies (notamment celles du
dernier congrès international de nomenclature de Berlin en 1988). De plus nous donnons en annexe la clas-
sification adoptée par M. Bon dans son livre «Champignons d'Europe Occidentale», 1988 (liste des ordres,
familles et genres et leur pagination).

Cette 2ème. édition diff ère donc profondément de la première et nous pensons qu'elle rendra service à
tout mycologue désirant mettre à jour les étiquettes d'une exposition mycologique ou rédiger des publica-
tions scientifiques en utilisant les noms valides modernes.

(En cas de commande de plus de deux brochures, le prix du port est dégressif)

BON DE COMMANDE

M 	

Adresse

désire recevoir . . . exemplaires du «Catalogue des Bolets»

exemplaires des «Noms Valides»


