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INFORME ANUAL

August Rocabruna

Les activitats socials, ordenades segons els apartats adoptats en els butlletins anteriors, des
del maig de 1986 fins el mateix mes d'aquest any, han estat les següents:

Grup ler: Compromisos de cooperació social
Octubre	 * Berga. Tradicional exposició micològica organitzada pels socis d'aquella

població, amb la nostra col•laboració, en el «Dia del Boletaire».
Novembre	 * Barcelona. Organitzada per l'Institut Botànic de l'Ajuntament de Barce-

lona, la Universitat de Barcelona i la S.C.M.: Exposició de bolets al Palau
de la Virreina.
Vilanova i la Geltrú. Exposició de bolets, organitzada per l'Agrupació Ta-
laia, la nostra associada, professora del Departament de Botànica de la
Facultat de Farmàcia, Maria Carme Barceló i la S.C.M.
Barcelona. Facultat de Farmàcia. Exposició de bolets organitzada per la
S.C.M. en col•laboració amb els Departaments de Botànica i Microbio-
logia de les Facultats catalanes.

Grup 2on: Cooperació acceptada per la Junta Directiva, amb percepció d'honoraris a in-
gressar a la Caixa de la S.C.M

Octubre	 * Barcelona. Associació Excursionista. Conferències per Anselm Mayoral i
Antoni Duran, representant la S.C.M. Sortida de pràctiques.
Granollers. Exposició de bolets organitzada per l'Àrea de Ciències Na-
turals del Museu, amb la col•laboració de la S.C.M., representada per Au-
gust Rocabruna i Manuel Tabarés. Conferència amb diapositives.
El Masnou. Exposició de bolets organitzada per l'Institut de Formació
Professional de la Generalitat de Catalunya, amb aportació i determinació
d' espècies per August Rocabruna.
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d'Amics de la Natura, la. exposició de bolets i projecció de diapositives
amb comentaris sobre els bolets comestibles i tòxics més comuns. Per
August Rocabruna en representació de la S.C.M.
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La Garriga. Organitzada per l'Institut de Batxillerat Manuel Blancafort.
Exposició de bolets, amb la col•aboració de la S.C.M., representada per
August Rocabruna.
Sant Celoni. Exposició de bolets organitzada pel Centre d'Estudis i Do-
cumentació del Baix Montseny amb la col•aboració de la S.C.M, repre-
sentada per August Rocabruna.
La Seu Urgell. la. exposició de bolets organitzada per l'Ajuntament i
el Servei d'Extensió Agrària de la Generalitat de Catalunya. Projecció de
diapositives i determinació d'espècies per August Rocabruna.

Novembre

	

	 * Calonge. Organitzada pel Centre d'Estudis Calongins, la. exposició de
bolets, coordinada, en representació de la S.C.M., per August Rocabruna
i Ramón Nualart, amb la col•aboració de Felip Balayer i Monique Bala-
guer, de la Société Mycologique de Catalogne-Nord de Perpignan i de
Josep M. Vidal i Frigola, associat de Sant Sadurní de l'Heura. També
tingué lloc una projecció comentada a càrrec dels coordinadors.
Sant Hilari Sacalm. Exposició de bolets, organitzada per l'Escola de la
Natura amb la col•aboració de l'Ajuntament i la S.C.M., representada per
August Rocabruna.
Barcelona. Organitzada per l'Associació de veïns del districte Horta-Gui-
nardó. Sortida matinal a la Serra de Collserola, dedicada a la prospecció
i coneixement dels bolets, amb la co•laboració de la S.C.M., representada
per Ramón Nualart.
Barcelona. Secció cultural del Col•egi d'Enginyers Industrials de Barce-
lona. 111 curset d'Introducció a la Micologia, amb una excursió final de
pràctiques, encarregat a Ramón Pascual, en representació de la S.C.M.
Esplugues de Llobregat. Exposició de bolets organitzada per Jordi Boada,
J. Ramon Chiva y l'Ajuntament, amb la co•laboració de la S.C.M., re-
presentada per Manuel Tabarés i Ramon Soler.
Barcelona. Organitzat per Josep Lladonosa, director de «Cuina Escola
Robert de Nola», curs de Micologia i Caça. Conferències, en represen-
tació de la S.C.M., per Anselm Mayoral i August Rocabruna.

Desembre

	

	 * Barcelona. A càrrec d'Anselm Mayoral i Ramón Nualart, tingué lloc un
minicurset d'introducció a la micologia, en el nostre local del Passeig de
Carles ler., que inaugura les activitats externes en aquest local.

Grup 3er: Activitats directes dels associats de les quals tenim coneixement, i relacions ex-
ternes

Juny

	

	 * Assitència a Serina (Bergamo) Itàlia, al XIX Comitato Scientifico Nazio-
nale del Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento. Dr. Enric Gràcia,
Anselm Mayoral i Sra. i August Rocabruna.

Octubre

	

	 * Asistència a Vemet-les-Baies (Catalunya nord) a les IVèmes Journées Eu-
ropéennes du Cortinaire, i Journées Mycologiques de Catalogne, orga-
nitzades per la Société Mycologique de Catalogne-Nord. Anselm Mayoral
i Sra., August Rocabruna i Sra., Ramón Nualart i Sra. i Jaume Llistosella.

* Catellterçol. Exposició organitzada per Ramon Pascual, en co•laboració
amb la Conselleria de Cultura i l'Ajuntament.

* Madrid. Sociedad Micológica de Madrid. XIV Exposición de Hongos de
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Madrid. Col•laboració amb aportació d'espècies, determinació i conferèn-
cia, per August Rocabruna.

* Tudela del Duero (Valladolid). II Jornadas Micológicas de Valladolid, or-
ganitzades per l'Ajuntament i l'«Asociación Vallisoletana de Micología».
Aportació i determinació d'espècies, i co•aboració amb les escoles, per
August Rocabruna i Manuel Tabarés.

També es necessari esmentar que, durant la temporada micològica, Anselm Mayoral ha
intervingut en diferents programes radiofònics de les emissores Cadena 13, Radio Espanya
i Cadena Catalana.

En Jordi Martí té cura de l'organització i conservació de la nostra micoteca. Hem de
recomanar-vos la vostra co•aboració amb aportació d'espècies de les vostres prospeccions.
La Societat té editades fitxes de reco•ecció i de descripció macro i microscòpica, a la dis-
posició de tothom.

Necrològiques:
Hem de lamentar la pèrdua d'Alejo Bertran i Capella, que fou el Cap del «Instituto Na-

cional de Toxicología de Barcelona».

Barcelona, juny de 1987


