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ACTA de l'Assemblea General Ordinária celebrada el 2 d'abril del 1990 al local de la
SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA del Passeig de Carles I de Barcelona.

convocatória a les 19 hores
2. a convocatória a les 19.30 hores

Assistents: 31 socis.
Delegacions de vot válides: 24

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA. Es llegeix
l'acta i s'aprova sense esmenes.

INFORME DE SECRETARIA. ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS. D'acord amb els Estatuts
es llegeix el nom i cognoms dels nous associats donats d'alta durant el passat exercici i en no
haver-hi cap objecció se'n formalitza l'admissió.

Seguidament el Secretara dóna el resum del moviment de socis des de la darrera as-
semblea:

Altes de socis numeraris	 	 17
Altes de socis adherits	 	 O
Altes d'entitats O
Baixes de socis numeraris 	 	 3
TOTAL socis inscrits 242

Manquen les baixes que, segons els Estatuts, s'haurien de produir pel fet de deure més
d'una quota peró a causa de la reestructuració de Tresoreria, aquesta decisió s'ajorna per al
proper exercici.

Es comuniquen a l'Assemblea les diverses manifestacions micológiques que tindran lloc du-
rant el curs de l'any, de les quals s'ha rebut notificació.

3.— INFORME ECONÓMIC. El Tresorer Sr. Castellón informa que s'está passant d'un sis-
tema comptable de pagaments-ingressos a un altre de patrimonial, per tal d'anar incorporant
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després a la comptabilitat els diversos actius de la Societat, fins a establir una valoració actualit-
zada de tot el patrimoni, que permeti el seguiment económic del seu conjunt.

Seguidament dóna les dades de tots els conceptes comptables, que es resumeixen en un AC-
TIU TOTAL de 8.222.091 ptes. i un PASSIU TOTAL de 7.160.248 ptes.

El Tresorer comunica a l'Assemblea que está a la seva disposició per donar tota mena d'aclari-
ments sobre els comptes de la Societat.

A sol•licitud d'un dels assistents es comenta el deute per quotes inpagades i el procediment de
notificacions als afectats abans de donar-los definitivament de baixa com a socis.

També fa un resum de l'import de les subvencions rebudes provinents en la seva majoria de la
CAIXA DE BARCELONA, en recolzament de les EDICIONS ESPECIALS de les quals cobreix el
50 % de l'import de l'edició. El President Sr. Mayoral destaca les excel•lents relacions existents
amb aquesta entitat bancária.

El Sr. Rocabruna passa seguidament a comentar la situació actual de les publicacions de la So-
cietat, tant des del punt de vista de les col•laboracions que necessiten, com de l'aspecte comercial
i de suport económic de la Societat que suponen, així com les noves orientacions sobre el seu con-
tingut i les perspectives de futur que s'intueixen. També es remarca la importáncia que tenen en
l'intercanvi de publicacions amb altres societats micológiques i la seva incidéncia en el prestigi
que la Societat va adquirint.

Es comenta la possibilitat de comentar a preparar un 'libre que reculli les espécies ja publica-
des dels BOLETS DE CATALUNYA, peró en general es considera que potser és encara una
mica massa prematur engegar aquesta iniciativa.

INFORME DE BIBLIOTECA I D'INTERCANVI DE PUBLICACIONS. El vocal Sr. Giné in-
forma de les tasques més remarcables dutes a terme en aquest darrer any com són, entre d'al-
tres, l'establiment de nous contactes d'intercanvi amb diverses societats d'Espanya, Europa i
América i el control dels llibres de la Biblioteca. Aprofita per agrair l'ajut rebut de Montserrat
Aguasca i de M. a Teresa Gordi en les tasques de classificació i arxiu de les publicacions, revistes i
articles que es van rebent.

La Presidéncia sol licitada als vocals de Biblioteca que, aprofitant la bona situació económica
de la Societat, es comprin més llibres, especialment monografies, i cita les més importants de les
que ja es disposa. Remarca també l'especial protecció que cal donar a aquestes publicacions,
tant pel seu valor económic com micológic.

El Sr. Mayoral comunica que, atés que la Societat está entrant en el món informátic, es posa a
disposició de tots els socis interessats en aquest tema i que ja hi estan treballant, per actuar com a
coordinador i augmentar-ne així l'efectivitat en benefici de tothom.

PRECS I SUGGERIMENTS. El Vice-president Sr. Rocabruna demana si fóra possible po-
sar a disposició dels socis els reactius i colorants básics per a estudis microscópics i macroscópics,
tant en el local de Carles I com a casa seva. El Sr. Llistosella es posa a la seva disposició per col-la-
borar en la preparació dels productes.

El Sr. Jordi Martí proposa la celebració d'un curset de microscópia. S'en comenten les caracte-
rístiques que hauria de tenir i el Sr. Llistosella s'ofereix per gestionar la possibilitat de poder-lo
dur a terme a les aules de la Facultat de Biologia utilitzant els microscopis de qué disposa.

No havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabada l'Assemblea a les 21.30 hores.

EL SECRETARI GENERAL: Ramon Nualart
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