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A SSEMB LEA S.C.M. - 1992

Ramon Nu alart - Secretari,
amb la co \·labo ració de Francesc Àn gel
ACTA de l'A ssemb lea Ge ne ra l Ordi nà ria ce le bra da e l 15 d ' abril de l 1991 al loc al de la
SOC IETAT CA T A LANA DE M ICOLOG IA del Passeig de Ca rles 1, 94 de Barcelon a.
I" co nvocatò ria a les 19 hor es.
2" co nvoca tò ria a les 19.30 hores.
Ass iste nts: 30 socis.
Delegacion s de vot vàlides: 3 1

ORDR E D EL DI A
LECTUR A i A PROVACIÓ D E L'A CTA D E LA DARR ER A ASSEMBLEA.

L'acta és llegida pel Secre ta ri i s'a prova se nse esme nes .
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IN FOR ME D E SEC RETA RIA· ADMISSIÓ D E NOUS SOCIS.

D' acord am b els Estat uts es llegeix el nom i cogno ms dels nous assoc iats don ats d 'alt a
durant el passat exe rcici. A I no haver-hi cap objecc ió se' n form alitza l' adm issió.
Seg uida me nt e l Sec re ta ri dón a e l resum del movim ent d e so cis d es de la d arre ra
asse mblea:
A ltes de socis num er aris
Baixes comunicades de socis numeraris
Baixes comunicades de soc is adhe rits

28
4
1
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D 'aquesta man er a la SOCIETAT està composta pels seg üe nts socis:
Funda do rs
Numeraris
A dherits
E ntitats
TOTAL soc is inscrits
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70
186
4
5
265

INFORME ECONÒMIC
E l T resorer dón a les dades econò miq ues de l'exer cici 1990 i co men ta qu e l' alt im po rt de
le s d e sp e s e s es d e u a la re im p ressió d e d u e s c o l ·le cc io ns d e " B O LE T S D E
CATA LU NYA" i a l'adquisici ó d 'un ordi nado r entre d'a ltr es.
El de ute de clients també s' ha incr em entat e n ha ver -hi més co l·leccions de làmines de
" BO LETS D E CAT A LUNYA" en dip òsit a la d istr ibuïdora i el ret ard en la venda a causa
de l'apar ició tardana dels bol et s d'aqu esta tempor ada q ue ha fet posposar els cobram ents
important s a 1991.
Co me n t a t amb é l' acumula ci ó de qu ot e s d e soc is imp a gad e s i le s a cc io ns q u e
s'e mpre ndra n per regu laritzar la situació i don ar de ba ixa e ls soc is moro sos.
Es co me nta qu e ca ldrà ve ure si les qu ot es dels soc is co breixe n les despeses del local de
Ca rles 1 doncs no es co nside ra qu e aq ues ta pa rtida hagi de dep endre del fon s qu e ge ne ra
la ve nda de publicacio ns.
El T reso rer es posa a disposició de l'assemblea pe r tal de don ar tot s els acla rime nts qu e
es des itgin de la situació econò mica de la SOCIETAT.
S'in for ma qu e la venda de co l-leccions de làm ines de " BO LETS D E CATA LU NYA"
s'ha increm ent at e ng ua ny e n un 35 % re sp ect e de la mat eixa data de 1990 i qu e les
col·leccion s co ntinue n ga udint d'u n bo n nivell d 'acceptació e ntre el públic.
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INFORME D E BIBLIOTECA i D'INTERCA NVI D E PUBLI CA CIONS
E l voca l Sr. G iné informa de les tasqu es d 'inven tari de pu blicac ion s reb udes i dels nou s
intercanvis es ta blerts dels qu als e n dó na la re lació.
Inte rvé e l Sr. Nua lart in form ant de la inclu sió de les dad es de la SOCIETAT e n e l
" In te rna t io na l M yco lo gi cal D ir ect o r y" e dita t pe r l'A sso ciaci ó Int ern a cio nal d e
Micologia d' Ed imburg.
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E s coment a l'int er ès e n es ta blir nous int ercanvis amb so cie tats mic ol ògiqu es qu e
publ iqu en amb fina litats com erc ials i no ofereixen altra possibilit at qu e l'adquisició de
les seves publicacio ns. S'estudi arà la con veni èn cia de susc ri ure-s' hi i d 'adqu irir-n e
núm eros ja publi cat s atès el seu int er ès.
Es come nta tamb é la necessitat de col-labo racions per tal d 'introduir a l'ordinador les
dad es de llibres i revistes de la Bibliot eca i pod er -se 'n aprofita r al màxim.
El Sr. Jor di Martí, com a enca rreg at de la Secció de Micot eca, info rma de la tasca dut a a
terme, amb la co l·labo rac ió del soc i Sr. Vil a, d 'entrad a de tot e l mat erial nou , cedit
princip alm ent pel Sr. Rocabrun a, i de les prevision s d ' inform at ització de l'H erbari
utilit zant el programa prep arat pel Sr. Caste llón. Indi ca també qu e s'estan afegint a les
fitxes de l'Herbar i les coorde nades UT M.
Actua lme nt entre Asco micets, Basidiomi cet s i d'altres la SO CI ET AT disposa de més de
2.000 exs icca tes recollid es en els últims qu atre anys. Es cre u qu e , per asso lir un bo n
nivell , caldr ia disposar alme nys d 'unes 10.000 espèc ies i, per descomptat , caldr ia tenir les
exsiccates de tot es les espècies publi cad es.
El President Sr. Mayoral co menta qu e un a societa t micològica comença a ser tinguda en
consider ació a part ir de les seves publicacions i aques ta circumstà ncia ja fa temp s qu e la
SO CI ETAT la té asso lida, la qu al cosa ens obliga a ten ir un Her bari seriós i complet.
El Sr. Rocabruna demana qu e els socis qu e tinguin, parti cularm ent o a la Universita t, les
exs icca tes d 'espècies p ublica des, en ce de ixi n un a part a la SOC IETA T si això és
possible.
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RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Aca be n el se u peri od e com a mem bres de la J unt a Directiva per haver aco mplert els
qu et re anys qu e diu en els Es ta tuts :
E l Vice-President
El Secre ta ri
El Voca l Ir.
E l Voca l III è.
El Voca l Vè.

Sr. Rocabruna
Sr. Nu alart
Sr. Tab arés
Sr. Duran
Sr. Llimon a

No es presen ta cap candida tura per cobrir aquests càrrecs i per això el President prega
e ls membres qu e aca be n el se u mandat qu e vu lguin acce ptar la ren ovació i pr ega a
l'Assembl ea qu e surtin més col-Iabo rado rs per repartir les tasqu es directives i preveure
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possibles substitucions en casos d'absència temporal, malaltia, per motiu s professionals,
etc., dels titular s.
El Sr. Nualart exposa la seva opini ó respect e del desgast i esgotament d'idees que, una
llarga permanènci a en qualsevol càrrec, comp orta; per ò, atès qu e ja està reb ent un a
bon a col -lab oraci ó del Vice-Secretari Sr. Estapé i del soci Sr. Francesc Àngel i vist que
no es pr esenta cap substitut, està dispo sat a acceptar la co ntinuació en el càrrec de
Secretari per tal de no deixar un buit en la Junta Directiva.
S'accept a doncs, per part de tothom , la reno vació dels càrrecs esmentats per qu atr e anys
més.

6

PRECS i SUGGERIMENTS

Es demana al Sr. Vidal, President de la Secció de Girona de la S.CM. que informi de la
situac ió actua l del gru p. Mani festa qu e, enca ra qu e nom és un petit nombre de socis
assisteix a les reuni ons, dur ant la temp orada es treballa molt activament en exposicions
en les terres giro nines.
Informa tamb é de l'estudi i recerca de noms catalans dels bolets que s'està fent. Aquests
nom s, un a vega da inve nta ria ts i ac tua litza ts es podri en publ ica r al butllet í de la
SOCIETAT com una prim era proposta.
A continuació s'inicia un ampli debat sob re els crit eris a seguir en la nomenclatura dels
Ordres, Famílie s, Gè ne re s i Es pècies, per tal de mant en ir un fitxer actua litza t qu e
respecti les denominacion s prioritàri es i les sino nímies, tenint en compte les recom anacions qu e es reben de fonts diver ses.
La Presidència dóna a l'Assemblea un resum de les manifestacions micològiqu es, de les
quals es té not ícia, orga nitzades per altres entita ts en els propers mesos.
També inform a del curse t de microscop ia preparat pel soci Sr. Jordi Mart í. El curset va
tenir lloc a la Facultat de Biologia, el passat més de febrer , i va ser dir igit pels socis Srt a.
Mont serr at Ag uasca i Sr. Jaum e L1ist o se lla . V a tenir un a exce l·le nt aco ll ida i
aprof ita ment per part dels part icipant s. Es dem an a als organ itzado rs qu e, per al curs
vinent, se 'n pugui celebrar un altr e del mateix nivell o més ava nçat.
Es comunica a l'Assembl ea que s'es ta n mant enint cont actes amb un auto r hindú qu e
rea litza treb alls so bre nom s ve rnacles dels bolet s i tamb é amb el D ep art ament de
Polít ica Lingüística de la Generalitat de Catalunya per a l'ed ició d'uns cartells sobre
bo lets en els qu als hi figuri els noms populars.

12

Butll. Soc . Catalana Mico/ . 16-17

8-12

Barcelona 199 4

El Sr. Rocabruna mani festa qu e està a disp osició dels soc is qu e ho desitgin , un bon
nombre de reactius per a microscopi a. El Sr. L1 istosella s'ofere ix a facilitar-ne altres de
més especial prep ar ació.
El Sr. D uran, voca l d' Excursion s, indica qu e les so rtides a fer al camp no cal qu e siguin
necessà ria me nt de caire micològic. El Sr. Ram on Pascual mani festa la seva disposició
per orga nitzar-ne un a so bre Bo tànica fent p rimer una sess ió pr èvia als locals de la
SOCIETAT, seguida d 'una excursió mat inal de camp. S'est udiara n les da tes més ad ients
i es comunicaran als socis
No hav ent-hi més assumptes a tractar, es dón a per acabada l'A ssemb le a a les 21.30
hores.

EL SECR ETA R I GENE RAL
Ramon Nu alart
Vist-i-pla u EL PR ESID E NT
A nse lm Mayoral

