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L'any 1983 també ha sigut un bon any per al desenvolupament de la nostra Societat, que
ha vist augmentar els seus associats en més d'un 25 %.

Aconseguida en el seu moment la nova aportació de la Caixa de Barcelona, esperem tenir
resolts els problemes econòmics per aconseguir editar cada any, una nova collecció de
«Bolets de Catalunya», un cartell, una sèrie de Fitxes tècniques i un Butlletí, dignes i més o
menys extensos segons siguin les collaboracions de tots els socis.

Les circulars d'informació, procurarem manternir-les, però preguem els socis en general,
que no es molestin per no ser avisats personalment de qualsevol de les nostres activitats. Si
no poden assistir a les reunions dels dilluns feiners , trucant a Anselm Mayoral, August
Rocabruna o Ramon Nualart, seran sempre informats puntualment.

Pel que fa a les publicacions, no podem enviar-les contra reembossament dins de la ciutat
i sols en algun cas especial ho farem a comarques, amb les despeses que comportin a càrrec
del destinatari. Preguem doncs, els qui puguin estar interessats en les mateixes, que enviïn a
recollir-les dintre les hores de reunió, acompanyant el seu carnet, si no poden fer-ho perso
nalment.

Les exposicions d'aquest any han estat les següents:
Setembre: * Esplugues de Llobregat. Organitzada per en Jordi Boada i Joan Ramon

Chivas, en collaboració amb l'Ajuntament i la S.C.M. Fou presentat un
àudio-visual preparat per August Rocabruna, amb 36 diapositives, com a
guia de la mostra i d'informació dels «Bolets de Catalunya».

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

* Barcelona, Palau de la Virreina'. Organitzada per l'Institut Botànic de l'A
juntament de Barcelona i la S.C.M., amb la collaborací ó dels Departa
ments de Botànica i Microbiologia de les Facultats catalanes.
En aquesta exposició van ser emprades per primera vegada les targes
d'identificació que hem confeccionat (amb més de 750 especies) per a
una millor presentació i unificació de la nomenclatura. També foren gra 
vats uns comentaris del Catedràtic de Botànica i consoci nostre el Or.
Xavier Llimona que, juntament amb 60 diapositives d'August Rocabruna,
conformaven un nou àudio-visual.
L'afluència de públic a la mostra (més de 4.000 persones) fou realment
extraordinària, atesa la capacitat del local.

* Banyoles. Organitzada pel Museu Darder i la S.C.M., en collaboracíó
amb la Concelleria d'Ensenyament de l'Ajuntament.
Aquesta exposició fou precedida per una conferència d'informació i pre
sentació del primer àudio-visual, a càrrec d'August Rocabruna, dirigit a un
collectiu de mestres d'ensenyament bàsic i mitjà de la comarca, qu e varen
fer una bona tasca, aconseguint la presentació d'un gran nombre de tre
balls escolars sobre els bolets, qu e foren exposats a l'es me nta da exposic ió.
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Novembre:

Desembre:

Butll. Soc . Cota/ona Mico/. 8 13-16 Barcelona 1984

* Sant Hilari Sacalm. Organitzada per l'Escola de la Natura amb la collabo
ració de la S.C.M. , am b una conferència a càrrec d'August Rocabruna i
amb projecció de diapositives durant tota l'exposició.

* Castellterçol. Organitzada per en Ramon Pasqual, en collaboraci ó amb la
Consellería de Cultura de l'Ajuntament.

* Badalona. Organitzada pel Museu de Badalona, amb la collaboracíó de
Xavier Llimona i el prèstec per part de la S.C.M. del nou fitxer.

* Vilanova i la Geltrú. Organitzada per l'Agrupació Talaia, en collaboraci ó
amb la S.C.M.

* Barcelona. Facultat de Farmàcia. Organitzada per la S .C.M. en collabora
ció amb els Departaments de Botànica i Microbiologia d'aquesta Facultat.
També fou passat l'àudio-visual durant els dos dies d'exposició.

Hem d'agrair un any més la collaboraci ó de les nostres mullers en la venda de les nostres
publicacions.

Altres actitivats dutes a terme per la Societat o per alguns socis particularment:
* A sol-licitud de la secció cultural del Colleqí d'Enginers Industrials de Barcelona, vàrem

arribar a l'acord d'impartir un curset d'introducció a la micologia, amb una excursió
final de prà ctiques . El curset fou encarregat a en Ramon Pascual i la sortida a l'August
Rocabruna.

* Amb la finalitat de fer una divulgació micològica i una promoció de la nostra Societat a
través de la ràdio, podem relacionar les següents emissions:

14 d'octubre. Ràdio Barcelona, programa «Onda libre», Enric Gràcia i Ramon Menal.
30 d'octubre. Ràdio 4. Col-loqui amb intervencions telefòniques, per Anselm Mayoral i
Ramon Menal.
30 de novembre. Ràdio Barcelona. Inte rvenció de Ramon Menal.

* Conferències dins del curset «El me ravellós món dels fongs» organitzat per l'Institu t
Botànic, a càr rec , entre altrs, dels nostres consocis Néstor Hladun, Ramon Pascual,
Xavier Llimona, David Terradas, Corsino Gutiérrez, Ramon Menal i Enric Gràcia.

* Collaboració a la «XI Exposición de Hongos de Castilla» organitzada per la «Socicdad
Micológica Castellana» en el «Real Jardin Botanico» de Madrid, els dies 7-8-9 de no 
vembre, amb col-loqui i projecció de diapositives comentades i aportació de material
classificat (120 espècies) , per Ramon Menal i August Rocabruna.

* Conferència, col-loqui i projecció de diapositives pe r Ramon Menal , el 13 de novem
bre, a la «IV Exposición de Hongos de Cantàbria».

* Conferència, d'introducció a la micología, col-loqui i projecció de diapositives a Sant
Celoni, per August Rocabruna.
En el mateix acte, el nostre consoci Jaume Creus va tractar sobre la cuina dels bolets.

BIBLIOTECA

La nostra biblioteca també va creixent, encara que tenim problemes d'espai i estem fent
gestions per solucionar-los. La relació que segueix ha estat confeccionada pel vocal encarre
gat de la mateixa, Josep Giné.
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Relació de publicacions entrades.darrerament a la biblioteca des de 1'1 de gener al 31
de desembre de 1983.

Bulletin de la Société Mycologique de France. Tom . 98 , fasc. 1, 1982.
Bulletin de la Société Mycologique de France. tom . 98 , fasc. 2, 1982.
Bulletin de la Société Mycologique de France. tom . 98 , fasc. 3, 1982.
Bulletin de la Société Mycologique de France. tom 98 , fasc. 4, 1982.
CASTRO, Marisa y FREIRE, Luis. 1982: Guia das setas ou cogumelos comestibles de

Galicia. Edicions Xerais de Galícia. Vigo. (donatiu).
GALLI, Roberto. 1980: I Boleti delle Nostre Regioni. Milano. (donatiu) .
MESPLEDE , Henri. 1980: Révision des Amanites. Bulletin de la Société Mycologique du

Bearn. (donatiu). Bearn.
BAÑARES, Angel y BELTRAN, Esperanza. 1982: Adiciones a la Flora Micológica Canaria .

L Anales Jardín Botanico de Madrid 39 (1); 19-30 (donatiu).
MALENÇON, Georges y LLIMONA, Xavier. 1983: Champignons de la Péninsule Ibérique:

VII- Flore vemale du S .E.: Basidiomycétes. Anales Univer. de Murcia, Ciencias. 39 : 89 pp
(donatiu).

ROMAGNESI, Henri. 1983: Pequeña Guia de las Setas. Ediciones Marzo 80. Barcelona.
(donatiu) .

Folia Botania Miscellanea / 3. 1982: Departament de Botanica. Facultad de Biologia. Uni
versitat de Barcelona. 99 pp. (donatiu) .

DURFORT , Mercè. 1978: Tècniques de transparentat d 'invertebrats i d 'esquelets de verte-
brats. Aplicacions. Seminaris d'Estudis Universitaris n." 1. Barcelona. (donatiu) .

Bulletin de la Société Mycologique de France. tom. 99 , fasc. 1, 1983.
Fichas técnicas. 1.0 serie. 1983: Societat Catalana de Micologia. Barcelona. (donatiu) .
Butlletí Commemoratiu 10° aniversari. n. o 7. 1983. Societat Catalana de Micologia. Barcelo-

na . (donatiu) .
PIQUERAS , Josep. 1983: Actualidades en intoxicaciones por setas. Butll. Soc. Cat. Mic. 7,

19-23 . Barcelona. (donatiu).
GINÉ, Josep. 1983: Els cent anys de la flora micològica a Catalunya sota l'aspecte bibliogrà 

fiç. Butll. Soc. Cat. Mic. 7, 25-32. Barcelona. (donatiu) .
GRACIA, Enric. 1983: Guia per a léstudi dels mixomicets i claus per a la seva determinacio

fins al génere. Butll. Soc. Cat. Mic. 7 47 -64. Barcelona. (donatiu).
Boletín de la Sociedad Micológica Castellana. Volumen 7. 1982. Real Jardín Botanico.

Madrid . 146 p. (donatiu) .
AZEMA, R., CHEVASSUT, G. , PRIVAT, G. y DONIES. 1981: XV Journées Mycologiques

du Languedoc-Roussillon. 15-20 octobre 1980. Annales de la Société d'Horticulture et
d'Histoire Naturelle de l'Hérault. Volume 121. Fascicule 1 p. 37 -42 . (donatiu) .

BERTEA, P., CHEVASSUT, G. y PRIVAT, G. 1981 : La poussée fongique de l'automne
1980 dans la région Languedoc-Cévennes. Annales de la Société d'Horticulture et d'His
toire Naturelle de l'Hérault. Volume 121. Fascicule 3-4 p. 99 -101 . (donatiu) .

WASSON, R. GORDGN.: Soma. Divine mushroom of immortality. Harcourt Brace Jovano
vich, Inc.

GALLI, Roberto. 1983: Le Amanite delle nostre regione. Edizione La Tipotecnica . Milano.
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AZZARETTI , G. , GALLI, R., BERNINI, A. YPOLANI, F. 1983: Funghi velenosi. Edizioni La
Tipotecnica. Milano.

SMITH, A.H. y THIERS, H.D.: A contribution towards a monograph of the North American
species of Suillus. (donatiu).

SMITH, A.H., THIERS, H.D. y WATLI NG, R. 1967: A preliminary account of the North
American species of Leccinum, sections Luteoscabra and Scabra. The Michigan Botanist.
6: 107-154. (donatiu).

Col1ectanea Botanica 14. 1983. Institut Botànic. Barcelona. (donatiu).
ENGEL, Heinz. 1983: Dickrohrilinge. Die Gattung Boletus in Europa. Schneider-Druck.

Weidhausen. Coburg.
Tarrelos n." 1. 1983: Federacion Galega de Micoloxia. Vigo. (donatiu).
LAPITZ , J.J. 1983: Manual de las setas. Penthalon Ed. Madrid.
Quaderns d'ensenyament-1. Els Bolets. 1983: Museu Darder. Banyoles. (donatiu).
SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA 1983: Bolets de Catalunya 11. 50 làmines. Edita

Societat Catalana de Micologia. Barcelona. (donatiu).
MARCHAND, André. 1983: Champignons d u Nord et du Midi. VIII. Société Mycologique

des Pyrénées Méditerranéennes, Perpignan.
BREITENBACH, J. y KRANZLIN , F. 1981: Champignons de Suisse. Torne 1. Les Ascom-

ycètes. Édition Mykologia. Lucerna .
CETTO, Bruno. 1983: l Funghi del vero. vol. 4 . Arti Grafiche Saturnia. Trento. (donatiu) .
GOMEZ CANO, Joaquín. 1983: Las Setas. Ed. Penthalon. Madrid.
TORRES RODRIGUEZ, Josep M.a. 1983: Dermatófitos y Dermatofitosis. Laboratorios Or.

Esteve. Barcelona. (donatiu).
SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES ARANZADI. 1983: Setas del Pais Vasco . serie

XIII. Ed. Caja de Ahorros Municipal de San Sebatian. (donatiu).

Ens resta lam entar profundament la pèrdua de dos entus ias tes afeccionats, ami cs i conso
cis, en Josep M." Vilaseca i Llimós, i en Josep Sala Vilardaga. El condol de tots nosaltres per
a la seva familia .

Finalment crec que a partir d 'ara, els nostres esforços han d'encaminar-se , a més de vers
el cumpliment de tot al que hem programat, a la redacci ó i gravació de textos, que acom
panyats de les diapositives correspo nents composin nous àudio -visuals encaminats tant a
l'ensenyament com a la divulgació, i àdhuc d'esp ecialitzats, per emprar en la tasca de
formació micològica de tots nosaltres.

Jo pregaría a tots els que puguin collaborar d 'alguna manera per cobrir aquest objectiu ,
us oferiu a aquesta Junta .

Barcelona , març de 1984


