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13 9-12 Barcelona 1990

ACTA de l'Assemblea General Ordinària celebrada el 3 d'abril del 1989 als laboratoris de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
1a. convocatòria a les 19 hores.
2a. convocatòria a les 19.30 hores.
Assistents: 36 socis.
Delegacions de vot vàlides: 23

ORDRE DEL DIA
Es llegeix l'acta de la darrera assemblea, que s'aprova sense esmenes.
Admissió de nous socis. D'acord amb els Estatuts es llegeix el nom i cognoms dels nous socis donats d'alta durant el passat exercici per formalitzar-ne l'admissió. No es presenta cap objecció.
Moviment de socis. El Secretari informa els assistents dels canvis que s'han produït des de l'assemblea anterior i que són:
Altes de socis numeraris
Altes de socis adherits
Altes d'entitats
Baixes de socis fundadors
Baixes de socis numeraris
Baixes de socis adherits

24
2
1
2
7
1

El resum actualitzat del nombre de socis en actiu és el següent:
Socis fundadors
Socis numeraris
Socis adherits
Entitats associades
TOTAL inscrits

70
148
5
5
228
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Informe econòmic. El Tresorer de la Societat dóna lectura a l'exercici de l'any 1988, en
què resum els ingressos pel cobrament de les quotes dels socis i la venda de les publicacions de la
Societat i les despeses tingudes pel local del passeig de Carles I, les d'impremta i les de Secretaria, com a més importants, la qual cosa dóna un saldo a 31.12.88 de 3.872.074 ptes. totalment
disponibles. També comunica als assistents que el detall d'aquest informe es troba a disposició de
qualsevol soci que el sol.liciti.
Informe de Biblioteca i d'Intercanvi de Publicacions. El vocal Sr. Giné recorda les tasques
dutes a terme per les dues persones que componen aquesta vocalia i que s'han centrat en la tramesa a les entitats micològiques i científiques, amb les quals es manté relació arreu del món, de la
Col-lecció de «BOLETS DE CATALUNYA», el BUTLLETÍ de la S.C.M. núm. 12, les FICHAS
TECNICAS núm. 6 i el Volum núm. 2 de les PUBLICACIONS ESPECIALS.
Altres activitats esmentades d'aquesta vocalia foren les relacionades amb l'arxiu de diapositives, l'herbari micològic, l'arxiu de cartells i pòsters, de cartografia i de foto-tècnica, tots ells en
funcionament.
El Sr. Giné recomana als socis que utilitzen la Biblioteca que segueixin les instruccions que es
troben amb els llibres per al millor funcionament d'aquella i demana la devolució d'uns títols que
manquen des de fa ja algun temps. Comenta els treballs que està portant a terme per completar
una relació íntegra de totes les publicacions rebudes durant l'any. Destaca la magnífica labor que
porta a terme el soci Sr. Jordi Martí al capdavant de la Micoteca i l'ajut que rep del Secretari Sr.
Ramon Nualart en la recepció i tramesa de correspondència.
5.— Renovació de càrrecs de la Junta Directiva. Acaben el seu mandat reglamentari els càrrecs de la Junta Directiva següents:
President: Sr. Anselm Mayoral.
Vice-secretari: Sr. Joan Estapé.
Tresorer: Sr. Ramon Pla.
Vocal 2n. de Biblioteca i Material Científic: Sr. Josep Giné.
Vocal 4t. d'Exposicions i Excursions: Sr. Ramon Solé.
Vocal 6è. de Publicacions: Sr. Ramon Pascual.
Es recorda a l'Assemblea que el secretari de la Societat, Sr. Ramon Nualart, tal com va manifestar ja fa dos anys i portant-ne vuit en el càrrec, considera que ha arribat el moment del seu
relleu
Es presenten a la reelecció per ocupar els càrrecs que ja tenien els senyors Mayoral, Estapé,
Giné i Pascual, aquest darrer en el cas que ningú vulgui fer-se responsable de la Vocalia de Publicacions.
La presidència fa una referència molt especial a la important tasca que porta a terme l'actual
secretari, Sr. Ramon Nualart, no només en la seva funció sinó donant la seva col-laboració a les altres seccions en temes de caire burocràtic. Se li prega que vulgui acceptar de continuar en el seu
càrrec comptant amb l'ajut d'altres membres de la Societat, com el ja iniciat des de fa poc pel soci
Sr. Francesc Àngel, per tal d'evitar els greus problemes que es podrien produir per la seva renúncia. El Sr. Nualart accepta continuar fins que es trobi un substitut, el qual podrà comptar amb tot
el seu ajut. També es comenta la necessitat que cada secció o vocalia de la Societat assumeixi la
part de feina que li correspongui, que no sigui purament de Secretaria.
El president proposa la candidatura del soci Sr. Enric Castellón per al càrrec de Tresorer en
substitució del Sr. Ramon Pla, que no es presenta a la reelecció.
Es demana, a tots els socis en general, una més gran participació i col-laboració amb la Junta
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Directiva en els projectes de la Societat, amb la doble intenció que aquests siguin més coneguts
i per repartir els esforços que exigeixen. En aquest sentit, la Srta. Montserrat Aguasca ofereix
la seva col . laboració a la Vocalia de Biblioteca i el Sr. Jaume Llistosella per contribuir en el desenvolupament de l'Herbari.
Pel que fa al vocal 4t. d'Exposicions i Excursions, Sr. Ramon Solé, aquest manifesta a l'Assemblea que per raons professionals, familiars i de salut s'ha vist en la impossibilitat de dur a
terme la seva tasca i per tant renuncia a presentar la seva candidatura. Es demana entre els assistents voluntaris per fer-se càrrec d'aquesta important responsabilitat, que requereix una
bona dosi d'entusiasme. El soci Sr. Eduard Sau manifesta a l'Assemblea que ell havia, en el seu
moment, triat d'anar els divendres al local de Carles I per coordinar les sortides previstes els
dissabtes i diumenges, entre altres raons. La manca d'assistència regular de socis al local ha fet
que aquest oferiment hagi estat ignorat. La Presidència també aprofita per definir el paper a
desenvolupar pel vocal d'Excursions, la llibertat i autonomia de les seves iniciatives i el suport
que caldria donar-li.
Després d'un intercanvi d'opinions entre diversos assistents i membres de la Junta Directiva,
referents als avantatges i necessitat d'una Vocalia d'Excursions, es remarca la facultat que tenen els socis de presentar la seva candidatura. No havent-hi cap proposta més, se sotmeten a
aprovació els càrrecs de la nova Junta Directiva que, per unanimitat, queda formada de la manera següent:
President: Sr. Anselm Mayoral
Vice-secretari: Sr. Joan Estapé
Tresorer: Sr. Enric Castellón
Vocal 2n.: Sr. Josep Giné (Biblioteca)
Vocal 4t.: queda vacant
Vocal 6è.: Sr. Ramon Pascual (Publicacions)
6.— Precs i suggeriments. Durant la seva intervenció, el Sr. Eduard Sau, en el capítol de renovació de càrrecs de la Junta Directiva, pregunta per la rendibilitat i el manteniment del local
de Carles I, especialment en l'aspecte econòmic. La Presidència contesta que, contra totes les
temences del que podria arribar a passar amb el local i per experiències anteriors per les que ja
havia passat la Societat referides a aquest tema, es considera encara molt positiu tenir-lo obert.
El fet que s'utilitzi o no és una qüestió que cada soci, a nivell individual, s'ha de plantejar. El local existeix i el que hi ha el fa pràcticament imprescindible. El seu manteniment, segons les dades que ha donat el Sr. Pla en l'informe econòmic, és ara per ara perfectament suportable. Es
recorda que el local del passeig de Carles I està atès de dimarts a divendres, especialment
aquest darrer dia, dedicat a la preparació de sortides de cara al cap de setmana, i els dimecres,
en tasques d'arxiu i secretaria. Es demanen iniciatives per dur a terme activitats en el Local que
siguin engrescadores i atractives per als socis.
Es comenta el tema dels comptes de la Societat i de la conveniència o no de la seva publicació en el butlletí. La Junta proposa que, abans de cada Assemblea, es faci una relació de les
despeses per tal que tothom les pugui consultar i tingui la informació deguda abans de la seva
eventual aprovació i en desestima la publicació. S'aproven aquestes propostes per consens general.
A continuació es demanen aclariments a la Junta sobre el funcionament del Copyright de les
làmines editades fins ara dins la col . lecció de BOLETS DE CATALUNYA. Després de molt variats i vius comentaris, queda clar que les fotografies publicades continuen sent propietat dels
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seus autors, titulars del corresponent Copyright, els quals podran disposar-ne lliurement segons
creguin oportú. La Societat només les podrà utilitzar amb l'autorització del seu autor, encara que
es pressuposa que la bona harmonia entre tots els membres farà que no hi hagi problemes.
Pren la paraula el vice-president, Sr. Rocabruna, per comunicar que un grup de persones, que
formen la Secció de Líquens de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, estan interessades a trobar un lloc on fer els seus treballs, i han demanat de poder utilitzar el local del passeig de Carles I durant les hores que no s'ocupa. Portarien el seu microscopi, llibres, taules, etc.
Els membres d'aquest grup estarien disposats a inscriure's com a socis de la S.C.M. i crear una
subsecció dedicada als líquens o bé a aportar una contribució econòmica com a entitat associada.
En qualsevol cas aquesta incorporació permetria treure un millor rendiment del local social. La
Junta queda facultada per l'Assemblea per iniciar converses respecte a aquesta possibilitat i donar-hi la solució més convenient.
Seguidament es pregunta a la Junta quins són els socis enregistrats com a Fundadors. Es respon que aquest grup està integrat pels 100 primers inscrits, la numeració dels quals, després de
la reestructuració del registre duta a terme fa uns vuit anys, figura en els carnets respectius. Segueixen a continuació els socis Numeraris inscrits ulteriorment.
No havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabada l'Assemblea a les 21.45 hores.
El Secretari: Ramon Nualart

