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ASSEMBLEA S.CM. - 1993

Ramon Nualart - Secre tari,
amb la col-Iaboració de Francesc Ànge l

13

ACTA de l'A ssembl ea Ge nera l Ordinàri a celebrada el 30 de març de 1992 al local de la
SOC IETAT CATALANA DE MICOLOGI A del Passeig de Carles 1, 94 de Barcelona.

1a. convocatòria a les 19 hores.
2a. convocatòr ia a les 19.30 hores.

Assistents: 36 socis.
Delegacions de vot vàlides: 25

ORDRE DEL DIA

1 LECTURA i APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA

El Secreta ri de la Societat, Sr. Nualart , llegeix l'acta que s'a prova sense esme nes.

2 INFORME DE SECRETARIA · ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS

D'aco rd amb els Esta tuts es llegeix els noms i cognoms dels nous associats, donats d'alta
dur ant el passat exe rcici i, no havent -hi cap objecció, se'n formalitza l'admissió.

Ta mbé es llegeix els noms i cognoms dels socis que han causa t baixa per decisió pròpia.
La Societa t queda, al 30.03.92 constituïda així:
Altes de socis numeraris 14
Altes de socis adher its O
Altes d' entitats 1
Baixes de socis fundadors 1
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Baixes de socis numeraris 3
TOTAL de socis fundador s 69
TOTAL de socis num eraris 197
TOTAL de socis adherits 4
TOTAL d'entitats associades 6
TOTAL GENE RA L DE SOCIS 276

3 INFO RME ECONÒMIC

El Tresorer, Sr. Enric Cas te llón, informa dels ingressos qu e la Societat ha rebut per
qu otes de socis, les qu als no arr iben a cobrir les despeses de mant enim ent del local social
i el cost d'edició del butll et í.

Inform a del moviment produït en e l ca pítol de les publ icacion s, així com en e l de
tresoreri a i dón a els sa ldos de fina l d'exercici.

Es comenta qu e almenys una part del cost del butll et í té com a contra partida la recepció
de publ icacions d'alt res societa ts, en règim d'int ercanvi.

4 INFO RME DE BIBLIOTECA i D'INTERCANVI DE PUBLICACIONS

El vocal Sr. Giné info rma primerament de l'in tercanvi de publ icacions, que és la tasca
que demana més dedicació. Durant l'exercici de 1991 es van envia r a les enti tats amb les
quals mant enim intercanvi el butll et í núm . 1411 5, la col.lecció de làmines de BO LETS
D E CATALUNYA núm . 10 i també, a la majori a de les societa ts micològiqu es, la
pub licació espec ial núm . 4.

Ac tua lme nt a la Bibliot eca hi ha inventariats uns 230 llibr es i de 500 a 600 revistes i
altres publi cacion s. Fa uns anys nom és es disposava d 'u ns 25 llibres i res més. A ixò fa
que el temps qu e s'hi ha d 'esmer çar actua lment sigui superior, de molt, a l' in icial ;
nom és en un any hi ha hagut un cre ixeme nt de qu asi el 30% respecte de l'an y anterior.
S'ha compta t amb l'ajut de la Sra. Montserrat Ag uasca, qu e el Sr. Gi né agrae ix tot i
desitjant qu e es pugui comptar amb col.labor acion s compleme ntàries de la feina qu e ja
s'es tà du en t a term e, es t ru ctura nt la voca lia de Bibliot eca en pet it es àrees inde 
pendents (co m per exe mple la de Micot eca, que ja porta el Sr. Jordi Mart í), de maner a
que tot es aques tes àrees siguin inde pe nde nts entre elles per ò, al mateix temps, unid es
per un lligam comú.

Està previst de traslladar el materi al de la Micoteca, tal com se 'n parlar à més endava nt , i
això permet rà disposar d'un espai consider able per ampliar la capac ita t de la Bibliot eca,
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qu e ara es tà ocupada pr àcticam ent al 100%. D 'aquest a manera es podrà arx iva r
adequadament les revistes de què es disposa, degudament ord enades però tancades dins
d'un armari per manca d'espai.

El Sr. Giné menciona com a tasques complementàries que podri en dur -se a terme: la
informatit zació, la conservació, el mant enim ent dels llibres i el relligament de les col
leccions de revistes.

Una gran dificultat per esta blir un invent ari per manent dels llibres i les revistes que al
cap de l'any rep la Societat és deguda al fet que hi manquen exemplars que han estat
agafa ts per socis. Alguns socis ho comuniquen, però altres no. Per això es demana que es
tornin els llibres i les revistes per poder tenir constància que encara hi són i que després
se' ls enduguin de nou.

A continuació, el Sr. Giné comenta els intercanvis que s'han iniciat aquest any. Entre els
més importants són de destacar el de MYCOTAXON , dels Estats Units, de l que s'ha
obtingut des del volum núm. 1 de 1974 fins l'a ny 1991, en total 71 exemplars. Segueix la
revista COO LIA, d'H oland a, el prim er exemplar de la qual és del lS de juny de 1954 i el
darr er de 1991, amb un tot al de 172 exemplars; ta mbé l'Asociazion e Micologica i
Eco logica Rom an a, d' lta lia , la Féd ération des Associat ions Mycologiqu es Méd ite
rra née nnes , de Montpell ier ; la revista Z GITSCHRIFT für Mykologie, d 'Alem an ya,
la re vist a MI COLO GI A e VEGETAZIONE MEDITERR AN E A d ' A vezzan o ,
Itàlia; tamb é de Go teborg, Suècia, la revista WINDAHLIA JO URNAL OF MYCO
LO GY; el BULLETIN SU ISSE DE MYCOLOGIE i el de la Société Mycologique du
Limo usin.

To ts aq uests inte rca nv is s' ha n co me nça t aq ues t any, a ixí co m els de la Société
Mycol ogique d 'Estrasb ourg, Soc ie ta Ve nezia na di Micologia, Société d 'Hist oire
Natu rell e du Cre uso t, Associa tio n Mycol ogique de l' Ouest de France, Socié té
Mycologique Remoise i les benvingudes publicacions de la pen ínsula com són: les de la
Socie da d Mico lógica A ra ng ure n, Socie dad Micol ógica Ex tremeña, Asocia ció n
Micológica Lactarius, de Jaén .

El vocal de Biblioteca es posa a disposició de l'Assemblea per fer els aclariments que
calguin. Se li pregunt a quin accés pot tenir el soci a la Biblioteca. Respon que aquest
accés es pràcticament total: totes les tard es, sempre que hi hagi un membre de la Ju nta al
local del passe ig de Carles I, es pot consultar la Biblioteca. És preferible, no obstant, que
abans d' an ar-h i es posi en co ntacte amb qu alsevol mem bre de la Junta per poder
determinar millor les hores de consulta d'u n dia concret.

Es planteja el problema de les dificultats de consulta al dia d'exempl ars reb uts, en cer ts
casos , des de fa ja més de dos anys, que són a l'armar i per manca d'espai, o de registre a
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efectes d'inventari i es demana aplicar una acció que perm eti incorporar a la Bibliot eca
aquestes publicacions.

En resum , es con sider a con venient qu e hi hagi un repart iment de fei nes , de forma
responsable i amb iniciat ives, que tracti de l'intercanvi de publ icacions, com van duent a
term e la Sra. Aguasca i el Sr. Roc abruna, del regis tre i entrada física dels exemplars
rebuts a la Biblioteca, de la possible informatització del mater ial i d 'un buid atge tot al del
contingut de les revistes dins de l'ordinador.

Com a pr imer pas, referent al registre i entrada d'exempl ars, la Sra . Montse Aguasca es
compromet a establir un fitxer-in ventari de les revistes i llibres que són ja a la Biblioteca
degudament orde nats, les primeres per ordre alfabè tic de la publicació i els llibres per
temes. A ixò podria fer -se dins de l'any en curs. Es demana com es tindrà accés a aquest
fitxer : si per una llista, per les fitxes o bé per ordinado r. Es preveu que serà per consulta
dir ecta de les fitxes.

Un sego n pas, a realit zar en tot cas dintre d'un temps encara per determinar, serà el
buid at ge din s l'ordinad or del contingut dels llibres i revist es. Aquest a iniciativa la
present a el President Sr. Mayoral amb la col·laboració que ofe reix el soci Sr. Negre.

Es record a que, des de fa ja molts anys, cada llibre port a una fitxa perquè el soci que se
l'e ndugui pugui deixar-n e constà ncia dipositant la fitxa al lloc rese rva t dins la Biblioteca.

E l O r. Llimon a co nsi de ra qu e , al marge de les so cie ta ts amb les quals es mant é
l'intercanvi de public acions, seria interessant establir una llista de centres o d'entitat s,
fins i tot d 'alguna per son alit at , a les qu als se ' ls oferís gra tuïta me nt e l butllet í de la
Societ at. E l Sr. L1istosell a con sider a igualment qu e un pet it nombre de per son es o
entita ts, a les quals es regalés el butllet í de la Societ at , pod ria fer -nos guanyar un prest igi
molt impo rta nt. La Junta li dem ana qu e present i una llista actualitzada com a proposta.

S'estudi arà què es pot fer per tal d'obt enir els exe mplars de les col·leccions de revistes,
amb les qu e ac t ua lme nt es manté inte rca nvi, qu e e ns man quin , qu e no es t igui n
exhaurides i que es considerin d 'int erès per a la Societat.

Es deman a també als assiste nts qu e presentin propostes de compra o subscr ipció de
publicacions d 'interès i que per les seves condicions no puguin ser objecte d'inter canvi.

5 HERBARI - CURSET DE MICROSCOPIA

El Vice-president Sr. Rocabruna, record a la conversa mantinguda amb el Or. Llimona fa
ja un cert temps, sob re la possibilitat de traslladar, en dipòsit, la Micoteca de la Societa t
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a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i, atès que la tasca duta a terme
pels socis Srs. Jordi Mart í i Jord i Vila ens ha permès assolir un nivell de qualitat molt bo
del nostre herbari, el posa a disposició de la Facultat a través del Sr. Llistosella, amb el
benentès que l'her bar i seguirà essent propiet at de la Societat, així com les mostres que
es vagin obtenint i cedint en el futur. El Sr. Llistosella diu que, després de les consultes
pert inen ts, la Facultat de Biologia pot acceptar el dipòsit de l'herb ari.

Es mantindran els criteris d'ord enació, prop iet at i accés d'aqu est herbari, juntament amb
les fitxes corresponents, als socis de la S.CM.

S'assegura rà la conse rvac ió i possibilita ts d'estud i, fins i tot amb microscop i, de les
es pèc ies que vulgui co nsultar qu alsevol soci, mitj an çant un co mpromís signat per
amb dós organismes.

La S.CM. farà una còpia de les fitxes de les espècies cedides per tal de poder consulta r
Ies a la Socie ta t. Ta mbé s' introduira n aq uestes fitxes a l'ordin ador amb tots els seus
detalls.

El Sr. Llistosella inicia el tema del curset de microscop ia que, juntament amb la Sra .
Aguasca, ja estan preparant. Enguany està previst que pugui ser a un nivell d' iniciació
com el ja fet, o a un nivell més avançat.

Les so l· lici tuts de preinscrip ció re budes fins al mon ent de ce lebració d ' aquest a
Asse mblea són de quatre, a nivell d'in iciació, i de nou a un nivell més avançat, tot i que
encara se 'n poden rebre altres que podrien fer canviar aquesta direcció. Es decideix,
doncs, esperar fins el dia 15 d'abril per decidir el nivell de l curset que definitivament es
farà.

6 PRECS i SUGGERIENTS

El Sr. Rocabruna diu que dins el nivell de qualitat i contingut creixen ts del butllet í de la
Societat, fóra convenient d 'introdu ir alguns canvis per redu ir-ne el cost, actualment molt
elevat. Proposa que els treballs arri bin en disquets d'o rdinado r o impressos de manera
que la fot ocom posició pogués es ta lviar-se, a lme nys , el repàs de les ga lerades, qu e
representen en relació amb el tiratge, una càrrega econòmica molt gran.

Per altra part, s'a mpliarien les infor macio ns i articles i també es podria estu diar una
fórm ula que permetés vendre el butlle tí a subscriptors no socis que s'es ta lviarien així
pagar la quota sencera . D'altra banda, això per metria precisar més el nombre d'exem
plars a imprimir. S'acorda deixar aquestes qüestions per a un poste rior estudi i eventua l
aplicació.
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El President Sr. Mayoral inform a que s'ha realitzat diversos contactes amb la Federació
d ' Associacion s Micològique Mediterràn ies, F.A .M.M., de Fra nça , en vistes a un a
eventual ampliació del seu radi d 'acció, cap el cantó d 'Italia i de Catalunya si més no.
Aq ues ts contac tes continue n i es pr eveu aco rds a curt termini per tal qu e la nostra
Societat hi prengui par t.

No havent -hi més assumptes a tractar, es dón a per acabada l'Assem blea a les 21.30
hores.

ELSECRETARIGENERA~

Ramon Nuala rt

Vist-i-plau EL PR ESID ENT,

A nselm Mayoral


