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INFORME ANUAL
per A ugust Rocabruna

A les pàgines precedents, el nostre Secretari ens relaciona els nous associats inscrits l'ul tim any . Aquest ràpid creixement implica no us problemes de tot ordre, que el nostre Presi dent ens fa palesos en aquest mateix Butllet í.
Econòmicam ent, la situació ha millorat. Això ens permet remetre a domicili , a tots els socis qu e no puguin recollir-lo, aquest Butllet í i Fitxes Tècniques adjuntes, mitjançant el nostre
distribuïdor.
D'acord amb les direct rius establertes per la Ju nta , podem dividir les activitats realitzades
en tres grups.

Grup 1. er: Co mp romisos de cooperació social.
Exposicions micològiques i d'altres actes:
Octubre:

* Be rga . Organitzada per la S .C.M. amb el seu grup de socis d'aquesta ciutat, en el "Dia del boletaire".

* Barcelona, Museu Marés . Organitzada per l'Institut Botànic de l'Ajunta-

*

ment de Barcelona i la S .C.M., amb la coHaboració dels Departaments de
Botànica i Microbiologia de les Facultats catalanes, i reportatge per 1V2 .
Mollet del Vallès, Sala Fivaller.Organitzada per la nostra associada Teresa
Giral i la S .C.M., amb conferència a càrrec de Ramon Menal.
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* lV2 programa "Comarques", intervencions de Xavier Llimona, Anselm
Novembre:

*
*

Desembre:

*
*

Mayoral i August Rocabruna.
Girona. Organitzada per Joventut Mèdica, amb la coHaboració de S.C.M.,
Departament de Biologia del CoHegi Universitari i de l'Associació de Naturalistes, amb una conferència a càrrec d'August Rocabruna.
La Cellera de Ter. Exposició i homenatge al Dr. Joaquim Codina i Vinyes
(1868-1934), patrocinada per l'Ajuntament de La Cellera amb col·laboració de la S.C.M., Diputació de Girona, Institut Botànic de Barcelona i d'altres Entitats. Taula rodona amb la participació del Dr. Oriol de Bolòs, Josep Girbal i Miquel de Garganta.
Barcelona. Facultat de Farmàcia. Organitzada per S.C.M. en coHaboració
amb els Departaments de Botànica y Microbiologia de les Facultats catalanes.
Vilanova i la Geltrú. Organitzada per l'Agrupació Talaia, la nostra associada , professora del Departament de Botànica de la Facultat de Farmacia,
Maria Carme Barceló i la S .C.M.
També en el mes de Novembre, a l'Aula Magna de la Facultat de Biolo gia, tingué lloc el XIV curset "El món dels fongs" organitzat per l'Institut
Botànic de Barcelona, S .C.M. i Facultat de Biologia. Dotze de les tretze
classes foren a càrrec dels membres de la S.C.M., relacionats a continuació per l'ordre de les dates en què foren impartides: Dia 5, Enric Gràcia;
dia 6, Josep G írbal ; dia 7, Immaculada Llorens; dia 8 , David Terradas; dia
9 , Manuel Tabarés; dia 12 , Xavier Llimona; dia 13 , Anselm Mayoral ; dia
14, Montserrat Aguasca; dia 15 , Jaume Llistosella ; dia 16 , Ramon Menal ;
dia 19 , Josep M." Núñez y dia 20, Ramon Pascual.

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

Setembre:

* Exposició a Esplugues de Llobregat. Organitzada per Jordi Boada i Joan

Octubre:

*
*

Novembre:

*
*
*

Ramon Chivas, en coHaboració amb l'Ajuntament i la S .C.M.
Exposició a Masquefa. Organitzada per Centre excursionista L'Alzinar.
Conferència coHoqui al Museu Arxiu Municipal de Calella a càrrec d'August Rocabruna.
Badalona, Can Cabanyes, Organitzada per Escola de Natura-Institut Municipal d'Educació de Badalona, exposició y curset d 'iniciació a la micología a carrec de Ramon Pascual i August Rocabruna.
Barcelona. Secció cultural del Collegi d'Enginyers Industrials de Barcelona, 11 curset d'Introducció a la Micologia, amb una excursió final de pràcti ques. El curset fou encarregat a Ramon Pascual i la sortida a August Rocabruna.
Museu de Granollers. Exposició de Bolets del Vallès, organitzada per
l'Àrea de Ciències Naturals del Museu, amb la coHaboració de S .C.M.,
Departaments de Botànica de les Facultats de Farmàcia i Biologia, Institut
Botànic de Barcelona i d'altres.
Conferència a càrrec d'August Rocabruna i Jaume Creus.
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Gombrèn (Comarca del Ripollès) Girona. Organitzada pel Casal per a Co lònies i Convivències "Cal Tít ó", coHaboració de la S .C.M. en un Curset
escolar per a E.G .B. sobre els bolets de la comarca a càrrec d'August Rocabruna i Remei Montserrat.
Manresa. Centre excursionista, conferència "Bolets de primavera", a càrrec d'Anselm Mayoral.
Barcelona. Escola de cuina "Noutec", conferència a càrrec d'August Rocabruna.

Grup 3.er: Activitats directes dels associats de les que tenim coneixement, relacionades per
ordre alfabètic.
D'Alfons Mena: Exposició a Cabrils el novembre de 1984.
De Ramon Menal : Conferències:
CoHegi Oms de Prat de Manresa. 17-10-84.
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, al local de l'Agrupació de Boletaires.
17 -10 -84 .
Sant Celoni. Com a inauguració 2 .a Mostra cultural i gastronòmica sobre els bolets.
Madrid . Real Jardín Bot énico, amb motiu de la "Exp osición de hongos de Castilla". 19 -1184.
Barcelona. Càtedra de toxicologia i Medicina legal. Lliçó sobre intoxicacions de fongs , als
alumnes de sisè curs de Medicina. 11-1-85 .
Barcelona. Casal de Cuiner. 26 -2-85 .
Intervencions per radio i premsa:
Ràdio Barcelona. "Hora verde". 3-10-84.
Ràdio Quatre (amb coHoqui telefònic) . 14-10 -84.
Ràdio Avui. Programa "Campi qui dormi" (amb coHoqui telefònic) . 10-10 -84.
Ràdio Avui. Programa "Escola de natura". 13-10 -84 .
Ràdio Catalunya de Manresa. 17 -10-84.
Ràdio Manresa. 17-10 -84 .
Ràdio España, 17 -11 -84 .
Article i fotos color en el suplement dominical de "El Correo Catalan". 14-10 -84 .
Article a "La Vanguardia". 6-11 -84 .
De Ramon Pascual: Exposició a Castellterçol , organitzada en coHaboració amb la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament.
Necrològiques:
Hem de lamentar la pèrdua del bon amic i consoci, en Miguel Berga Cosp, de Berga. El
condol de tots nosaltres a la seva família .
Barcelona, maig de 1985

