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INFORME ANUAL

A ugust Rocabruna

Una vegada més relacionem les activitats desenvolupades durant l'any 1990, ordenades en un
1 er. grup de compromisos de cooperació social i un segon de les dutes a terme per associats, de
les quals en tenim coneixement.

Grup 1 er. Compromisos de cooperació social:

Octubre	 * Barcelona. «V Reunión Conjunta de Micología». En el comité organitzador d'a-
questa reunió i en representació de la Societat i figuraba el nostre President
Anselm Mayoral i en el comité científic August Rocabruna. La Societat col-la-
bora en una excursió al Montseny i en la exposició-taller en la Facultat de Bio-
logia, i Anselm Mayoral donó una conferéncia amb el tema «Les Societats Mi-
cológiques».
Berga. Les XV Jornades Micológiques organitzades pels socis d'aquella pobla-
ció tingueren el soport social.
Esplugues de Llobregat. En les IV Jornades organitzades per «Amics de la Mi-
cologia de Esplugues», alguns de nosaltres, en representació de la Societat,
vam col•laborar en la recolecta, identificació d'espécies, exposició i confe-
réncies.

Desembre	 * Barcelona. Exposició de Bolets a la Facultat de Farmácia de la Universitat de
Barcelona.

Grup 2on. Altres activitats:

Septembre	 * Ribas de Freser. Diada dels Bolets, organitzada per el Patronat Municipal de
Cultura i la Unió de Botiguers. Sortida al bosc amb els participants i classifica-
ció dels bolets collits, per A. Rocabruna.

Octubre	 * Balaguer. Organitzat per el Museu Comarcal de la Noguera tingué lloc en
aquella població una exposició monográfica sobre «El Món dels Bolets», amb la
co•aboració de X. Llimona i A. Rocabruna.
Lleida. Organitzada per la secció de Botánica del Institut d'Estudis Ilerdencs»
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de la Diputació de Lleida, tingué lloc l' 1 a. exposició de «Bolets de les Terres de
Lleida» amb una entusiasta col•laboració d'estaments de totes les comarques
lleidetanes. A. Rocabruna participó en la organització i classificació del mate-
rial i J. Llistosella donó una conferéncia sobre «Els principals bolets de les co-
marques lleidetanes».

Novembre	 * Llissá de Munt. Exposició de Bolets a les Escoles Municipals. Classificació i
pase de transparéncies per A. Rocabruna.
La Garriga. Mostra de Bolets en el Institut de Batxillerat Manuel Blancafort.
Col . laboració d'A. Rocabruna.
Tudela del Duero. «6en. Jornades Micologiques de Valladolid». Col . laboració i
passi de diapositves de Manuel Tabarés y August Rocabruna.
Madrid. XVIII Exposición de Hongos de Madrid. Aportacions de material i con-
feréncia de A. Rocabruna.

Preguem als socis que intervinguin en alguna activitat i vulguin quedi rel•lacionada en aquest
apartat ho comuniquin per escrit al senyor August Rocabruna.

A les «VIII Journées Européennes du Cortinaire» de 1990 a Ajaccio (Corcega) hi assistiren un
bon nombre de membres de la nostra Societat.

En el mes de Maig organitzat per «Flora Micológica Ibérica» tingué lloc a la serra de Cazorla
(Jaén) la «tercera campaña micológica».

També en el mes de febrer a Santa Coloma de Gramanet, Área Cultural Oriol en R. Nualart
donó una xerrada-col•oqui durant el any.

La activa Secció de Girona, també ens resumeix les activitats de 1990:

19-20 Octubre
19-20 Octubre
27 Octubre
31 Octubre
1 Novembre
2 Novembre
3-4 Novembre
5-7-9-10 Novembre

9-10-11 Novembre
10-11 Novembre

Exposició de Bolets a La Bisbal d'Empordá
Exposició de Bolets a Banyoles
Exposició de Bolets a l'Associació de VeYns Barri Sant Miguel. Olot
Conferéncia Bolets a cárrec de J. M. Vidal. Centre Excursionista d'Olot.
Sortida Práctica. Centre Excursionista d'Olot. Olot
Exposició de Bolets a Blanes
Exposició de Bolets a Torroella de Montgrí
Curset de Micologia a cárrec de J. M. Vidal a l'Escola Taller del Medi Am-
bient de l'Empordá. L'Escala
Exposició de Bolets a Calonge
Exposició de Bolets a l'Escala

PUBLICACIONS

Hem rebut, del seu autor CARLOS LADO com donació per la nostra biblioteca, REIZIA Tomo
9 de les monografies del «Real Jardín Botánico», complert «Catálogo comentado y síntesis coroló-
gica de los Mixomycetes de la Península Ibérica e Islas Baleares (1788-1990)».

La Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes ens informa de l'aparició de:

Annales n° 3 de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes:
Tables des matiéres des volumes de l'ouvrage «Les Champignons du Nord et du Midi» de ANDRÉ
MARCHAND, par la Société Mycologique d'Alés. Brochure 1/2 format, 82 pages. Sommaire:
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I-Index des genres (et leurs espéces), pages 1 á 40.
II-Index des espéces, variétés et formes, pages 1 á 42.

Brochure trés utile pour le Mycologue qui posséde la série des ouvrages de Marchand car elle lui
permet, en quelques secondes, de retrouver l'espéce, la variété ou la forme qu'il recherche dans
Marchand.

Prix: 30 F. + 5 F. de port, poids: 129 g.
Ecrire á M. J.P. BORELLA, villa les «Acanthes» 3 rue Réamur - 34500 Béziers.

Catalogue écologique des champignons supérieurs méditerranéens
— Fascicule V — Russules — 1990

Iltraite de l'ecologia ( repartition, abondance... ) de 136 Russules dans les différentes sous-re-
gions de la region mediterranéenne franÇaise ( Corse comprise ).

Une conclusion originale permet de définir la notion de «méditerranéite» ou de tempérament
± méditerranéen.

Brochure de 56 pages, format 21 x 14,5 cm, prix 20F + Port 5F
Commandes á adresser á J.P. BORELLA, 5 rue Ferréeol-Mazas, 34500 BÉZIERS

Aprés les Amanites, les Lactaries, les Tricholomes, les Bolets et les Russules,
le Vléme Catalogue Ecologique des Champignons Méditerranéens Francais est consacré aux
Cortinaires.

Comme les précédents, il est édité par la Fédération des Associations Mycologiques Méditerra-
néennes (la F.A.M.M.).

Mais il est finalement beaucoup plus important que les précédents, d'abord du point de vue vo-
lume (environ 80 pages), puis du nombre des espéces:

297 espéces méditerranéennes dont 67 méditerranéennes strictes décrites par CHEVASSUT &
HENRY enfin surtout du point de vue écologique: signalement de nombreuses espéces (24) ca-
ractéristiques de la principale association forestiére du Midi: la Chénaie verte méditerranéenne
franÇaise ou Quercetum ilicis gallo-provinciale.

En comparison, la genre Cortinarius renferme, á lui seul, 2, 4 fois plus de ces caractéristiques
que tous les autres genres réunis. Tout cela montre combien les Cortinaires sont, de loin, parmi
les autres genres, les meilleurs indicateurs des conditions de milieu.
Ce róle écologique primordial des Cortinaires méritait d'étre souligné.

On pourra se procurer cette brochure (de format 207 x 145 mm) en s'adressant á J.P. BORE-
LLA, villa «Les Acanthes», 3 rue Réamur, 34500 Béziers (20 f + 8 f de port).
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