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INFORME ANUAL

August Rocabruna

Les activitats socials, ordenades en un ler. Grup de Compromisos de cooperació social i un al-
tre de general, portades a terme per associats, de les quals tenim coneixement han estat les se-
güents:

Grup ler: Compromisos de cooperació social:

Octubre	 * Berga. Tradicional exposició micològica organitzada pels socis d'aquella po-
blació, amb la col . laboració de la S.C.M., en el «Dia del Boletaire».
Barcelona. Acte organitzat per la Vocalia d'Alimentació del Col . legi de Farma-
cèutics de la Província de Barcelona amb motiu de la presentació de la campa-
nya de prevenció d'intoxicacions. Conferències sobre «Bolets tòxics més fre-
qüents a Catalunya» per Anselm Mayoral i el Dr. Josep Piqueras.
Barcelona. Participació al «ler. Congrés de Grups Amateurs d'activitats cien-
tífiques» en l'àmbit de «Ciències de la Vida», sub-àmbit de «Flora», amb la pre-
sentació d'una comunicació per August Rocabruna i de les nostres publica-
cions. Assistents, en nom de la S.C.M., Anselm Mayoral i August Rocabruna.

Novembre	

• 

Sant Hilari Sacalm «Vèmes. Journnées Européennes du Cortinaire» organitza-
des per la S.C.M. i el Departament de Botànica de la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona. La informació detallada del seu desenvolupament
és presentada en les pàgines d'aquest Butlletí per Montserrat Aguasca i en
«Documents Mycologiques» Tome XIX, Juin 1988, Fascicule 73, per R.C.
Azéma.
Barcelona. Organitzada per l'Associació de veïns del districte Horta-Gui-
nardó. Sortida matinal a la Serra de Collserola, dedicada a la prospecció i co-
neixement dels bolets, amb la col . laboració de la S.C.M., representada per
Grabriel Carrascosa.
Barcelona. Secció cultural del Col . legi d'Enginyers Industrials de Barcelona,
IV curset d'introducció a la Micologia, amb una excursió final de pràctiques,
encarregat a Ramón Pascual, en representació de la S.C.M.
Tossa de Mar. Organitzada per la Casa de Cultura «Tomàs Vidal y Rey» de
l'Ajuntament de Tossa de Mar (Girona), exposició de bolets amb passi de
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diapositives amb la col . laboració de la S.C.M. representada per August Roca-
bruna.

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 Departament de
Botànica de la Facultat i el de Microbiologia de la Univesitat Autònoma.

Grup 2". Altres activitats:
Septembre	 * Setcases. 1. a Exposició de Bolets, organitzada per «Setcases Esquí Club», amb

la col . laboració i conferència d'August Rocabruna.
Octubre	 * Tudela del Duero. «111 Jornadas Micológicas de Valladolid» a Tudela del

Duero, amb assistència i participació de Manuel Tabarés i August Rocabruna.
L'Ametlla del Vallès. Casa de Cultura, organitzada per la Societat Amics de la
Natura, exposició de bolets amb col . laboració d'A. Rocabruna.
Esplugues de Llobregat. «Jornades Micológiques» organitzades per Amics de
la Micología d'Esplugues.
Sant Celoni. «Mostra Cultural sobre els Bolets», exposició i curset amb confe-
rències del Dr. X. Llimona, Dr. Josep Girbal i Jaume Llistosella.

Novembre	

• 

Granollers. Exposició de Bolets, organitzada per l'àrea de Ciències Naturals
del Museu, amb la collaboració de Jaume Llistosella i August Rocabruna.
Madrid. «XV Exposición de Hongos de Madrid» amb la col . laboració i confe-
rències de J.M. Vidal i August Rocabruna.
Barcelona. Organitzada per el Departament de Biologia Vegetal, secció de Mi-
cologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, exposició de
Bolets amb la collaboració de la S.C.M.

També des de setembre fins a finals d'octubre, el nostre President, Anselm Mayoral, intervin-
gué en diferents programes radiofònics a Radio Miramar, Cadena Radio, Ràdio 4 i Catalunya Rà-
dio i August Rocabruna en altres diversos.

Finalment, la nova Secció de Girona, amb seu al Laboratori de Botànica del COL . LEGI UNI-
VERSITARI DE GIRONA, em tramet el resum que segueix:

1 Curset d'iniciació a la Micologia. Dies: 10-17 i 24 d'octubre de 1987, a l'aula de la Natura de
Sant Daniel (Girona), organitzat amb l'Associació dels Naturalistes de Girona, per J.M. Vi-
dal i J.Puigvert.

2 Exposició de Bolets al Claustre del Centre Cultural de la Mercè, els dies 31 d'octubre i 1 de
novembre (coorganitzat amb l'ANG) 200 espècies aproximadament i 3000 visitants.

3 Exposició a Torroella de Montgrí els dies 14-15 de novembre amb unes 140 espècies. Con-
ferència per August Rocabruna.

4 Passi de diapositives a l'Escola d'Hostaleria de Sant Narcís a càrrec de M.A. Pérez, el dia 5
de novembre.

5 Exposició a la Bisbal d'Empordà els dies 21-22 de novembre. 110 espècies.
6 Entrevista a M.A. Pérez en el programa «Els matins de Ràdio Salt» el dia 25 de novembre.
7 Article a la revista «La Farga de Salt» a càrrec de J. Puigvert.


