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Activitats realitzades per la SCM i els seus membres
durant el 2015
Relacionem a continuació les activitats d’aquest punt en les que
hem participat:
8 i 9/05/2015. VII Jornades Micològiques i Botàniques a
Montmajor. Sortida al camp a la recerca de bolets, sortida al camp
a la recerca d’herbes remeieres (per Josep Girbal), exposició de
bolets de primavera (per Jordi Rius) i conferencia sobre plantes
medicinals (per Josep Girbal i Josep Carreras).
Del 15 al 20/09/2015. IX Jornades micològiques de la Val d’Aran, a
Vielha amb sortides, conferències i exposició de bolets, organitzat
per Josep Carreras.
19 i 20/09/2015. XXIII Festa del bolet a Setcases. Amb sortida al
bosc a la recerca d’espècies i posterior exposició de bolets, i
concurs de bolets (a l’exemplar més gran…). Organitzada per
Jordi Rius.
2, 3 i 4/10/2015. III Jornades Micològiques a l’Alt Pirineu. Sortida
didàctica i recerca micològica a l’Alt Pirineu, i exposició de bolets a
Sort, organitzades per Jaume Flotats i amb la col·laboració del
Parc Natural.
8, 15, 22 i 29/10/2015. Curs de Micologia, nivell 1 (elemental). Al
local del Club Muntanyenc de Sant Cugat (CMSC) del Vallès.
Classes impartides per Josep Girbal, Ramon Pascual, Jordi Rius i
Andrés Valverde.
Del 9 al 11/10/2015. Jornades de Micologia “Els bolets d’Andorra”.
Organitzades pel CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la
Muntanya d’Andorra), amb la participació dels socis Josep Girbal
(micòleg, catedràtic emèrit de l’UAB) i Andrés Valverde.
(Continua a la pàgina 4)
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13, 15 i 17/10/2015. Curset d’Introducció a la Micologia a
l’Associació d’Amics de la Natura i el Medi Ambient de l’Hospitalet
de Llobregat.
15 al 18/10/2015. XIII Fira del Bolet i de la Micologia de Sant Hilari
Sacalm. Curs d’introducció a la Micologia els dies 15 i 16, impartit
per Laia Ribas, sortida guiada el 17 i XXXI exposició de bolets el
17 i 18.
17 i 18/10/2015. 8a Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès. A
Solsona.
17 i 18/10/2015. Explora Bolets. Al CosmoCaixa de Barcelona.
Amb una gran exposició de bolets i diverses sessions de tallers de
Micologia per a tots els públics, impartides per Andrés Valverde
Valera. També secció infantil de l’Erol, dirigida per la monitora
especialitzada en nens Sofia Valverde Valera. Organitzada per
Laia Ribas, amb la participació de nombrosos socis.
24 i 25/10/2015. 24ena Festa de la Natura. Organitzada per
l’Associació d’Amics de la Natura i el Medi Ambient de l’Hospitalet
de Llobregat, amb la col·laboració del soci i micòleg Jordi Rius, en
el muntatge de l’exposició de bolets.
25/10/2015. Vesteix-te de tardor! Festa ciutadana del Jardí Botànic
Històric de Barcelona. Amb exposició de bolets muntada per
Andrés Valverde Valera i família. També diverses sessions de
conferència sobre bolets amb làmines, impartides per Andrés
Valverde Valera.
10 i 11/11/2015. XXXI Exposició de Bolets a la Facultat de
Farmàcia. Muntada per Josep Girbal, Laia Ribas, Jordi Rius i
Andrés Valverde, entre altres socis.
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14 i 15/11/2015. Exposició de bolets de Gavà, al Museu de Gavà.
Amb sortida al camp per a buscar espècies per a l’exposició el dia
14. Organitzada per Jordi Rius, amb la col·laboració d’Andrés
Valverde.
28 i 29/11/2015. II Festa del Bolet de Matadepera. Amb exposició
de bolets. Organitzada per Jaume Flotats (†).
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Activitats de la CEMM durant l’any 2015
Com cada any, la CEMM organitza unes Jornades
micològiques amb un dels països membres de la
Confederació, que el 2015 van ser les 23enes. L’any passat
ens va acollir la Societat “A Pantorra”, membre associat des
del 2001, amb seu a Mogadouro (Portugal), a Fornos de
Algodres, que es troba a uns 50 kms. a l’oest de Ciudad
Rodrigo i a uns 160 kms. de Porto.
Les Jornades, del 8 al 13 de novembre, es van fer junt amb
el grup d’estudi de la micologia de l’Atlàntic i hi van assistir
unes 150 persones amb majoria de participants del país
organitzador però amb una representació catalana fort
honorable (unes vint persones). Encara que els bolets no van
ser gaire abundants, es van trobar força espècies que
motivaren discussions aferrissades i intercanvis entre els
micòlegs assistents. Com sempre, el més important va ser la
camaraderia i bon ambient, així com el retrobament amb els
amics de França, Itàlia, Noruega i, és clar, Portugal.
A les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General
Ordinària que van tenir lloc durant les Jornades, es va
acceptar de celebrar les 24ènes Jornades al poble de
Sampeyre, localitat italiana a prop de Cuneo (Itàlia). Les
Jornades començaran el 25 de setembre i acabaran el 30.
Podeu trobar la fitxa d’inscripció i informació sobre
allotjament i característiques de la zona a la nostra pàgina
web (http://www.micocat.org/). Les inscripcions es tancaran
el 30 de juny, pel que cal afanyar-se si hi voleu assistir.
També es va decidir acceptar la proposta de la Societat
Micològica Càntabra de celebrar les 25ènes Jornades que es
farien als voltants dels Pics d’Europa, en una gran varietat
d’hàbitats (des de nivells subalpins fins les dunes marítimes).
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Es celebrarien del 28 d’octubre al 4 de novembre del 2017 i
estaríem allotjats al poble de Potes en tres hotels propers amb
capacitat per a 200 persones. Els preus oscil·larien entre 50 i
55 euros/persona per nit en habitació doble i el cost de
l’inscripció de 40 euros.
En aquest Consell d’Administració, els nostres amics noruecs
van proposar rebre’ns a Noruega per mostrar-nos la seva
riquesa micològica. Proposen que les Jornades es facin del 25
al 30 de juliol de 2016 a la localitat de Valdres, a uns 190 kms.
al NO d’Oslo. L’allotjament seria en una casa de colònies amb
habitacions per a 5 a 8 persones, encara que hi ha una vintena
d’habitacions dobles amb bany. El reu seria de 310 euros per
persona i les begudes alcohòliques no estan incloses. Desitgen
que els interessats facin una preinscripció el més ràpid
possible, i no més tard del 30 de setembre del 2016.
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Exposicions
X Jornades micològiques de la Val d’Aran
Data : 15 al 18 de setembre (exposicíó el cap
de semana)
Lloc : VIELHA

XIV Festa del Bolet a Setcases
Data : 17 i 18 de setembre
Lloc : SETCASES (Ripollès)

27ena Festa del Bolet
Data: 8 d’octubre
Lloc: RIBES DE FRESER

19a Festa del Bolet.
Data : 9 d’octubre
Lloc : SEVA (Osona)

IX Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès
Data: 22 i 23 d’octubre
Lloc: SOLSONA

En totes les exposicions la Societat col·labora o té un paper destacat en
l’organització de les mateixes. El nombre de les mateixes pot augmentar
quant s’acosta la tardor, temps de màxima activitat. Algunes dates no están
encara fiixades, són orientatives respecte les d’altres anys.
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Exposicions

Vesteix-te de tardor! Festa ciutadana del Jardí
Botànic Històric.
Data : 22 i 23 d’octubre
Lloc : BARCELONA

IV Jornades Micològiques a l’Alt Pirineu
(exposició el cap de semana)
Data : 31 d’octubre i 1 de novembre
Lloc : SORT (Pallars Sobirà)

XXXII Exposició de Bolets
Data: 8 i 9 de novembre
Lloc: Universitat de Barcelona.
Facultat de Farmàcia. Avda. Joan XIII, 27-31

Exposició de bolets de Gavà
Data: 12 i 13 de novembre
Lloc: Museu de Gavà, GAVÀ
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Trobades , Congresos i altres activitats

Data

15 al 18 de
setembre

Esdeveniment

X Jornades Micològiques de la
Val d’Aran

Lloc

Vielha i
Les

29 i 30 d’octubre

25 al 30 de
setembre

IV Jornades Micològiques a l’Alt
Pirineu

XXIVènes Jornades CEMM
organitzades per l’Associazione
Micologica Bovesaba e delle Alpi
Cuneesi - UGO MARIA CUMINO

Sort

Sampeyre
(Itàlia)

III Festa del Bolet de Matadepera
Data : 26 i 27 de novembre
Lloc : MATADEPERA (Vallès Occidental)

En totes les exposicions la Societat col·labora o té un paper destacat en
l’organització de les mateixes. El nombre de les mateixes pot augmentar
quant s’acosta la tardor, temps de màxima activitat. Algunes dates no están
encara fiixades, són orientatives respecte les d’altres anys.

Tots el socis, estan convidats a participar a totes les trobades i congressos,
llevat a les Jornades Micològiques a la Val d’Aran, que són de caràcter
limitat.
Totes les activitats seran confirmades amb antelació suficient per email i en
cas de no tenir-ne, podeu trucar al telèfon de la Societat 933 097 231 o
apropar-vos al local social del carrer de la Marina.

Pàgina 11

Butlletí 2016

Sortides y activitats
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15 Sortida Sant Hilari de Sacalm (Guilleries)

Al llarg de l’any farem un conjunt de sortides per tal
d’aprofitar al màxim els diferents ambients i les
diferents espècies que tenim a casa nostra.
Cada sortida tindrà un o més responsables que
s’encarregaran de l’organització, i ens faran de guia
durant tota l’excursió.
A causa del gran nombre de circumstàncies
meteorològiques que es poden donar i que afecten
directament als bolets (sequera, excés d’humitat, fred
intens, calor.....) tret d’unes quantes ja programades,
de les altres es comunicaran les dates i els indrets amb
suficient antelació a través del correu electrònic i la
pàgina web (www.micocat.org).
També s’informarà de qualsevol canvi d’última hora, a
més d’orientar-nos una mica sobre l’enfocament de
l’excursió. Abans d’anar a aquestes excursions caldrà
posar-se en contacte amb el responsable que serà
comunicat.
Juny
18 Trobada amb la Catalunya Nord als voltants d’Olot.
Setembre
15 al 18 X Jornades micològiques de la Val d’Aran
30 i 1 i 2 d’octubre - Sortida a Sort
Octubre
Sortida al Santuari de La Salut (La Garrotxa)
(Continúa en la página 12)

Novembre
Sortida a Olzinelles (Parc Montnegre i el Corredor)

Cursets i xerrades
La Societat Catalana de Micologia farà enguany una
nova edició dels cursets de Micologia, en 2 Nivells,
per als seus socis, però també per altres persones que
puguin estar-hi interessades.
Totes les activitats es faran al local del carrer Marina, 94
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Resum Trobades amb altres Societats
Micològiques durant el 2015
Sortida amb la Catalunya del Nord (Société
Mycologique André Marchand de Perpinyà)
Aquesta sortida tradicional amb els nostres amics de la
Catalunya del Nord es va efectuar el 8 de Juny i va
estar organitzada per la SMAM a Arles sur Tech.
Malgrat una primavera fort seca i ventosa, vam trobar
algunes espècies (veure llistat adjunt) i vam tenir un dia
molt solejat i tranquil. El dinar va ser molt animat i hi
van assistir unes 30 persones, amb predominança dels
del Nord com acostuma a passar quan són ells els
organitzadors.
Pel que sabem, la trobada d’enguany, celebrada als
voltants d’Olot, ha estat igualment reeixida.

Foto de grup en el moment del dinar.

Lista dels bolets trobats :
Amanita crocea
Amanita rubescens
Boletus aestivalis
Russula pectinatoides
Xerocomus chrysenteron

(Continúa en la página 14)

Russula pectinatoides.
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Àrea infantil: L’erol

Número 12

Pàgina 16

Àrea infantil: L’erol

L’erol és un projecte de divulgació miològica infantil
dins de la SCM que es va posar en marxa el 2013. Inclou
el disseny i adaptació per a nens de moltes activitats
didàctiques a l’entorn dels fongs i dels bolets.
Us convidem a visitar la web www.erol.micocat.org
per veure més detalls
Hem realitzat, entre altres, les següents activitats:
17, 19 i 20/09/2015 Activitats infantils de divulgació
micològica en el marc de les IX Jornades micològiques
de la Val d’Aran. També visites a col·legis de Vielha.
17 i 18/10/2915 Activitats infantils de divulgació micològica
a l’Explora bolets de Cosmocaixa, Barcelona.
Totes les exposicions organitzades per la SCM han tingut
activitats especials per als nens i nenes sobre els
bolets.

La monitora Sofia Valverde a la secció de l’Erol que
es va muntar en el marc de l’Explora bolets de
Cosmocaixa Barcelona. 17/10/2015.

NOVA COL.LECCIO DE BOLETS DE CATALUNYA

SOCIETAT
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MICOLOGIA
Marina 94. 1er 4rt
08018
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Societat Catalana de
Micologia

Recordatoris
Per tal d'agilitzar les comunicacions amb els socis i
d’avisar de possibles canvis en les activitats, preguem, als
que encara no ho hagin fet, que comuniqueu la vostra
adreça d’email a la secretaria o a la direcció de correu
electrònic :
SCM73@micocat.org

Participeu en les activitats
Us esperem al local els dilluns de 18 a 20 hores,
on podreu gaudir de la important i prestigiosa biblioteca
de la Societat, i participar amb el que allà es cogui.
Es recorda també al socis que tinguin inquietuds
i vulguin col·laborar i participar en les activitats de la
Societat, que no ho dubtin i ho comuniquin a Secretaria.
Edita: Societat Catalana de Micologia
Exemplar gratuït pels socis de la SCM.

La redacció del butlletí no assumeix ni s’identifica necessàriament amb les opinions que els col·laboradors manifesten
en llurs articles.

