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ACTIVITATS
per August Rocabruna i Llavanera

5

Encara que des de la publicació del darrer butlletí han transcorregut més de 14 mesos i
que en tot aquest temps les tasques de la nostra Societat s'han desenrotllat a molt bon ritme,
gràcies a les circulars que el bon amic i eficient secretari, en Ramon Nualart, ens ha anat fent
arribar, hem anat tenint puntual referència de la majoria d'elles i per tant només relacionaré
les activitats dutes a terme en la recent temporada micològica.

Les exposicions, que aquest any han comptat amb la collaboracíó de moltes de les
nostres esposes, en la venda de les colleccíons de làmines i posters recentment editats per la
nostra Societat, han estat les següents:
Setembre: Esplugues de Llobregat. Organitzada per en Jordi Boada i Joan Ramon

Chivas , en collaboració amb l'Ajuntament.
Octubre: Berga. Organitzada por la S.C.M. amb el seu grup de socis d'aquesta ciutat.

Amer. Organitzada pel grup " Esquelles" i l'Agrupació sardanista, en colla
boració amb la S.C.M. i en Angel Torrent. Conferència a càrrec d'August
Rocabruna.
Castellterçol. Organitzada per en Ramon Pascual, en collaboració amb la
Conselleria de Cultura de l'Ajuntament.
Barcelona, Palau de la Virreina. Organitzada per l'Institut Botànic de Barce
lona i la S.C.M., amb la collaboracíó dels Departaments de Botànica i Micro
biologia de les facultats .catalanes.
Barcelona, Hotel Ritz. Organitzada per la S.C.M. dins del marc dels actes de
cloenda del "Congrés Català de la Cuina".

Novembre: Vilanova i la Geltrú . Organitzada per l'Agrupació excursionista en collabora
ció amb la S.C.M.
Conferència a càrrec d'August Rocabruna.
Barcelona. Facultat de Farmàcia, Organitzada per la S.C.M. en collaboració
amb els Departaments de Botànica i Microbiologia d'aquesta Facultat.
L'Obra Social de la Caixa de Barcelona hi va collaborar amb anuncis a la
premsa diaria.

Altres activitats dutes a term e per la Societat o per alguns socis particularment:
Conferència a l'Agrupació d'empleats de "la Caixa " per Ramon Pascual.
Conferència a l'Associació Cultural de "la Caixa " de Caldes de Montbui , per Ramon

Nualart.
Conferències dins del "2. on Curset de Micologia", organitzat per l'UEC , a càrrec de

Ramon Menal i Ramon Pascual.
Conferències dins del curset "El meravellós món dels fongs ", organitzat per l'Institut

Botànic de Barcelona, a càrrec, entre altres, dels nostres consocis, Néstor Hladun, Enric
Gràcia , Xavier Llimona , David Terradas, Corsino Gutiérrez, Ramon Menal i Josep M.a

Núñez.
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Conferència a l'Institut Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat, per Ramon Menal,
Intervenció en diferents programes de Ràdio d'en Ramon Menal , Anselm Mayoral, Au

gust Rocabruna i Ramon Nualart.
Collaboració de l'August Rocabruna a l'exposició de Sant Hilari Sacalm, organitzada per

en Salvador Bosch,i a Girona a la organitzada per l'Associació de Naturalistes.
Conferència i taula rodona a Sort amb la collaboració de l'August Rocabruna i l'Andreu

Baldi.
Publicació en la secció "Temes a l'abast" de la revista "Rodamón" d'un article sobre el

tema dels bolets per en Ramon Nualart.
Curset de Microscopia, en dues sessions, a càrrec de Mercè Durfort , Professor Agregat del

Departament d'Histologia de la Facultat de Biologia i Enric Gràcia del Departament de
Botànica.

Acte de cloenda, a Girona, de l "I Congrés de Cultura Tradicional i Popular", amb
l'assistència d'en Ramon Menal, August Rocabruna i Josep Giné. En Ramon Menal va llegir
una comunicació, que afegida a les que l'any passat van presentar l'August Rocabruna i en
Ramon Pascual, han estat reflectides en les conclusions definitives del Congrés.

En les reunions dels dilluns, l'Anselm Mayoral ha encetat unes xerrades d'introducció a la
Micologia adreçades als nous associats i que es pensa anar ampliant.

Per commemorar el desè aniversari de la fundació de la nostra Societat, va tenir lloc a
Santa Fe de Montseny, el passat 28 de Novembre un dinar de germanor amb una ben
nombrosa participació de socis i familiars.

Tampoc no s'ha descuidat l'intercanvi de publicacions i l'adquisició de nous llibres per a la
nostra biblioteca. Vet aquí la relació de les publicacions entrades recentment, facilitada pel
vocal de Biblioteca, en Josep Giné:

Des del 1 de Febrer al 30 de Novembre d'enguany.
SINGER, R., 1975 - The Agaricals in modern taxonomy. Cramer. Vaduz.
ROMAGNESI, H. 1967 - Les Russules d'Europe et de l'Afrique du Nord . Bordas.
GARCIA BONA, L.M., MANSO IZAGUIRRE, L. 1981 - Flora Micológica de Euskal Herria .

Cortinarius I. Diputación Foral de Alava.
PHILLIPS, R., 1981 - Mushrooms and other fungi of Great Britain & Europe. Pa n Books

Ltd. London.
FREIRE GARCIA, L. - Macromicetes de la "Selva Negra ". Facultad de Biología . Univ. de

Santiago de Compostela. (Donatiu) .
GUETROT, 1934 - Le Quarantenaire de la Societé Mycologique de France (1884-1924).

Soc. Myc. de France. Paris . (Donatiu) .
Discurs llegit en la cerimònia d'investidura celebrada a la Sala d'Actes rectorat el dia 21 de

maig de 1982. Doctor Honoris Causa Eugeni Sierra i Ràfols. Bellaterra. U.A.B. 1982.
(Donatiu).

HAAS, H., 1969 - Fungi. Burke. London. (Donatiu) .
BENL., G. 1982 - The Pteridophyta of Fernando Poo. Acta Botanica Barcinonensia. 33

Fac. Biologia. Barna. (Donatiu) .
BERTAULT, R., 1982 - Contribution a la Flore Mycologique de la Catalogne. Acta Botanica

Barcinonensia 34. Fac. Biologia. (Donatiu) .
SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA. 1982 - Bolets de Catalunya I. 50 làmines. Soc.

Cat. de Micologia . Barna.
SNELL, W., DICK, E. 1970 - The Boleti of Northeastern North America. Verlag Von J .

Cramer. New York.
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GERHARDT, E. 1981 - Pilzfuhrer. B.L.V. Verlagsgesellschaft. München Wien Zürich. (Do
natiu) .

Collectanea Botanica. 1982 - IV Simposi de Botànica Criptogàmica: Fungi et Algae. Coll.
Bot. volum 13 (2). Institut Botànic de Barcelona (Donatiu) .

BAS, C. , HONRUBIA, M. 1982 - Validation of Amanita gracilior, a mediterranean species
resembling A. Boudieri. Notes and Brief Articles. Personia Vol. 11 , Part. 4. (Donatiu).

PASCUAL, R. "Els fongs , els bolets i l'home". Pol·len. Barcelona. (Donatiu).
PIQUERAS , J . 1982 - Las intoxicaciones por setas. 1. Tribuna Médica n ." 960, pp . 43 -45 .

Madrid . (Donatiu).
PIQUERAS , J . 1982 - Las intoxicaciones por setas, y 2. Tribuna M èdica. n." 961 , pp . 47 -48 .

Madrid . (Donatiu) .
MARCHAND, A. 1982 - Champignons du Nord et du Midi. vol. VII. Société des Pyrénées

Meditérranéennes. Perpignan.

Amb la publicació del present butlletí i les fitxes tècniques que l'acompanyen, haurem
complert amb el compromís contret amb l'Obra Social de la "Caixa de Barcelona", per a les
publicacions d'enguany, a plena satisfacció per ambdues parts. Creiem que a partir d'ara,
amb l'edició de "Bolets de Catalunya", pràcticament esgotada i estudiant la preparació de la
2.a sèrie , sigue possible establir una nova collaboraci ó amb l'esmentada Obra Social , per a
l'any 1983.

Per acabar tan sols vull recordar que totes aquestes activitats dutes a terme no són més
que una mostra del que la Societat Catalana de Micologia pot fer aprofitant els coneixemen
ts de tots els seus membres. Per això , una vegada més esperem les iniciatives de tots , que
seran sempre ben rebudes per la Junta directiva .


