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G rup d'activit ats de compromís social dut es a terme pels membres de la Societ at Cata lana de
Micologia:

1993

2-3 octub re

XVIII Jornades Micològiques a l'A teneu Bergued à, de la plaça Sant Pere de
Ber ga, a càrr ec dels membres de la SCM, com una activita t més de les que
s'orga nitzaren amb motiu del XXXVII è Co ncurs de Bolet aires.

16-24 octubre

Expos ició de Bolets de Barcelon a, efectuada a l' Hivern acle del Parc de la
Ciuta de lla, organit zad a per l' In stitut Bot àn ic, a mb la col ·lab oraci ó de
la SCM i diferents d epa rt am ents de le s U nive rsi ta ts de Barcel on a i
A utò no ma, i Paradís Restaurants, i amb e l patrocin i de El Pe riódico de
Catalunya.

25-31 octubre

Jorn ades Micològiques d' Esplugues, edició núm . VII.
Reun ió intern acional de micòlegs francesos, italians, austríacs, membres de
diferents universitats de l' Estat i socis de la SCM.
XVa Exposició de Bolets al Casa l de Cultura Robert Brillas.

15-21 novembre J orn ad es E uro pees de Mico logia Med iterrània , rea litzad es a la pobl ació
gironina de l' Estartit , organitzades per la SCM.
Pr imer a de les que cada any es dur an a term e i de form a rota tiva entre els
tres països funda dors .
En aquest mateix butll et í hi trobareu àmplia informació.
29-30 novembre Exposició de Bolets a la Facultat de Farm àcia de la Universitat de Barcelon a, organitzada per la SCM, en col-laboraci ó amb el Dep art ament de Bot ànica d'aqu esta Facult at i la de Biologia.

Butll . Soc . Catalana Mico/. 16-17

20

19-24

Barcelona 1994

ALTRES ACTIVITATS
E nca ra qu e probabl em ent a mb man can ces, e ns pla u fer -vos sabe r aq ue lles activi ta ts e n les
q ue la Societat Cata lana de Micologia ha tin gut dir ectam en t o indi recta parti cipació, i se mpre
e n funció de Ics inform acion s facilitades pe ls socis.

23-24 gener

Co nse ll d'Administr ació de la CEMM-AE.
Va d ur-se a terme a la ciuta t fra ncesa de Mèze.
E l di a pri mer, es va visita r la Facultat de Farmàcia de Montpelle r i e l mu seu
q ue a lbe rga.
Representant a la SC M hi van an ar F. À nge l, E. Cas te ll ón, C. G uti érrez, J.
Mart í, A . Mayoral , J . Puigve rt, A. Rocabruna i A. Seg ura.

16-18 febrer

!I n Curse t de Micro scopia.
Efectua t a la Facultat de Biologia.
Impartit per M. A guasca i J . L1istosella.

22 març

Assemble a Ge ne ral.
Veieu resen ya en aq ues t mat e ix butlletí.

15-16 maig

Re unió de l Co nse ll d 'Administració de la CEMM-AE.
Ce lebrada a la població francesa de Le Pradet, a les roda lies de Marsella.
Sego na reunió de l'a ny 93.
Van a na r-hi E. Cas te ll ón, C. G utiérrez, A. Mayo ral i A . Seg ura.

17-22 setembre

Part icipació d'en Ser gi Es tanyo l a la 3a reunió de l Co nse ll E uro pe u pe r a la
Co nse rva ció de ls Fo ngs.
Ce lebrada a Les G en eveys-sur-Coffran e, Ne uch àte l, Suïssa .

17-19 se te m b re 14èm es Jo urn ées Fr an co -Cata la nes de la Fo rêt et d u Bo is, ce lebra des a
Fo rmigue res, Cata lunya Nord.
M icòl e gs de la Ca ta lu nya Nord i mem b res de la SC M , rea litza re n una
ex pos ició de bol et s com un a acti vita t més de les es me nta des jo rna des .
H i pa rticiparen C. G uti érrez, M. A . Co rtina, M. T. Torrent i A. Mayor al.
2-3 octubre

Re un ió de la CE MM-A E i Co mité Cientí fic de l'AMGB , a Boves, Itàli a.
Participen e n C. G uti érrez, E. Caste llón i A . Seg ura.

9-10 octubre

Jornad es Micològiqu es d'Ordino.
Col·labo ració entre micòlegs de la Cata lunya Nord i membres de la SCM .
Participen C. G uti érrez, M. A. Co rtina, M. T . Torrent i A. Ma yor al.

9 octubre

3a " Festa del Bol et " de Rib as de Fresser, o rganitza da pel Patron at Mun icipal de Cultur a.
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Es fere n sortides a prop de la pob lació per a la recollida de bo lets i posteri or
classificació.
Participen A . Rocabrun a i R. Montserrat.
Dintre del program a de curse ts de cap de setma na, orga nitza ts pel Servei de
Parc s Natural s d e la Diput aci ó d e Barcel ona , e n e l Pol ell , n'Au gu st
Rocabruna, va don ar -hi un curse t eleme nta l de micologia.
A la població d' El Pont de Suert, en Manu el Tabarés, efectuà, com en anys
ante riors, una expos ició micològica i tamb é va don ar un a conferè ncia.
16 octubre

Sortida micològica al Montsen y.
Primera de les exc urs ions qu e engua ny es re inicien, gràcies a la dedicació
d'en Ga briel Ca rrascosa i en Sergi Est anyol.
Van ana r-hi 17 persones.

16·17 octubre

Exposició de Bolets de les Terres de Lleida.
Organitza l'Institut d'Estudis I1erd encs.
E n la reco llida i classificació del s bo lets hi partici paren A . Rocabrun a i
J. L1istosella.
TAULES RODO NES a les Sales d 'Actes de ls Aj unta men ts d'Aiguafreda ,
A rb úcies i Sant Pere de Vilamajor, en el progra ma "Viu el Parc".
O rga nitzat pe r les Diputacions de Barc elona i Lleida .
Amb la parti cip a ció de Xavi er Llimona , J aum e L1 is tose lla i A ug ust
Rocab run a.

23 octubre
1 de no vembre

" IVa Mostr a de Bolets" al casa l Pere IV.
Assessorame nt i segu ime nt de l'exposició, Ramon Pascual.
Co nferència.
E n Serg i Esta nyo l va pa rtici par-hi activament.
Orga nitzac ió: Aj unta me nt de Sabadell i entitats locals.

23·24 octubre

Expos ició de Bolet s de Sant Fe liu de Llobregat.
Organit zad a per l' AR ES i l' Ajuntament.
Hi part iciparen en Joaqu im Pahissa i en Gabriel Ca rrascosa .

30 octubre

Sortida micològica al Montnegre.
Segona de les exc ursio ns program ad es.
A cura d'en G. Ca rras cosa i S. Esta nyo l.
Hi van ana r 40 per son es.

30 octubre i
1 novembre

X Il a Exposició de Bolet s de Cas te llte rçol.

18
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A cura d'en Ramon Pascual.
Patrocinat per l'Ajuntament de Caste llte rço l.
31 octubre i
1-2 novembre

Expos ició de bo lets i IIn curse t "El Món dels Bolets"
Organit za A .N.M.A. de L'Hospit alet de Llobregat.
Van col·labo rar-hi alguns membres de la SCM, i especialme nt na Magdalen a
Pilar Hoyo i en Manuel Tab arés.

5-6 novembre

Exposició de bolets a Sant Celoni.
A cura d'en Jaum e Llistosella.
Or gan itza l' Ajuntament de la població.

5-7 novembre

lOa Expos ició de Bolets de Les Planes i Vallvidrer a.
Casa l de Barri l' El èctri c.
Hi col·labo rare n els membres de la SCM C. G utiér rez , J. Vila, J. Mor er a,
D. Terrades, A . Mayoral i C. Jordà.

6 novembre

Parti cipació d'en G abriel Carrascosa i d'en Joaquim Pah issa en l'exposici ó
de bolets organit zad a pel Garde n Ce nter Bord as de Gavà.
En Manu el Taba rés, participà en un Curse t sobre bolets que es va rea litza r,
en el barr i de Les Co rts, al Centre Cívic Ca n Deu.

9 nove mbre

Projecció de diapositives i conferè ncia sobre la " Pro tecció dels Fongs" en el
seu hàbit at natural, a càrrec d'en Serg i Esta nyol al Centre Excursionista de
Terrassa, en el pro grama de Xe rra des sobre tem es de natura i medi ambient.
O rganitzat per la Secció Territorial a Terrassa de l' AD ENC.
"So par-ve t lla da del s bo le ts", d intre d e la se t ma na gas tro nò mica de l
restaurant Nou Cents. Co l-loq ui sobre bolets, amb la col·laboració de l'lmma
Llorens i de l'August Rocabrun a.
Exposició de Bolets de Vilanova i la Ge ltrú.
A cura dels socis M. Carme Barceló i Manuel Ta barés.
18è Curset de Biologia i Classificació de Fongs.
Orga nitzat pel Jard í Botà nic de Barcelona.
Diversos membres de la SCM var en impartir-hi classes.
G. Carrascosa, S. Esta nyol, J. G irbal, C. Gutiérrez, X. Llimo na, J. Llistosella,
M. P. Martí n, J. Piqueras, A. Rocabruna i M. Tabarés.

11-16 novembre " Els Fongs: Bolets i Floridures" .
VIla Exposició al Museu de Badalona.
Organització: Aj unt ament de Bad alona.
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Hi col·labor à i hi donà una confer ència " El món dels fongs", e n Ramon
Pascual.
13 no vembre

Sort ida de pràctiques al Monts en y, integrada en el 18è Curse t de Biologia i
Classificació de Fongs, orga nitza t pel Jardí Botànic de Barcelon a.
Foren els monitors G. Carrascosa i S. Esta nyol.

27 novembre

Sortida micològica a Co llserola.
A cura d'en G . Ca rras cosa i d'en S. Estanyol.
Te rcera de les sortides prog ra mades.
Varen anar-hi 18 person es.

18 de sembre

Sortid a micològica a Co llsero la.
A cura d'en G. Ca rrascosa i d'en S. Estanyol.
Darr er a de les sor tides programades de l'an y 93.
Hi van anar 11 persones.
En Ramon Pascual, ens man ifestà tamb é que en el decurs de la temp or ada,
en diverses esco les i instituts de batxillerat , ha donat conferències i relitzat
activita ts relacionades amb el món dels bolets.

AC TI VIT ATS SEC CIÓ GIRONA
1991
13-14 setembre
5-6 octubre
11-13 octubre
18 octubre
19-20 octubre
25 octubre
26-27 octubre
31 octubre
1 no vembre
8 novembre
9-10 novembre
16-17 no vembre
24 no vembre
3 desembre

Estada a la Molina dels memb res de la Secció.
Col-la bo raci ó Exposició Berga.

Estada a Planoles membres Secció.
Conferència a càrrec de J. M. Vida l al col·legi Sant Josep de Sant
Feliu de G uíxols.
Exposició Ban yoles, al Museu Darder.
Conferència a càrr ec de J. M. Vidal als memb res del Centre
Excursionista d'O lot.
Exposició Les Planes.
Exposició Blanes.
Exposició Olot, al Museu Co marcal.
Co nferència a càrrec de J. M. Vida l al col·legi Vedruna de Girona.
Exposició a la Bisba l, al Caste ll Medieval.
Exposició a Giro na al col·legi Ved runa.
Sortida de camp guiada per J. M. Vida l dels mem bre de la UEC de
Barcelon a, a Llagoster a.
Co nferència a càrrec de J. M. Vida l als membres de la UEC a
Barcelona.
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1992

14-15 novembre

Co nferè ncia a càrrec de J. M. Vida l i A. To rre nt als me mbres del
Co l-legi de Fa rmacè utics de la Pro víncia de Girona, tem a:
" Diferenciació bàsica de Bolets met zinosos. Tox icitat ".
Exposició a O lot al local de la Assoc iació de Veï ns del barri Sa nt
Miquel.
Exposició a Les Plan es.
Exposició a Girona, al col-legi Vedru na.

23-24 oct ubre
29-31 oct ubre
30-31 oct ubre
6-7 no vembre
13-14 novembre

Exposició a
Ex posic ió a
Exposició a
Expos ició a
Ex posició a

6 octubre

24-25 octubre
7-8 novembre

1993

Ban yoles, al Muse u Darder.
Blanes.
Les Planes.
O lot, al Muse u Comarcal.
Giro na, al col-legi Vedru na .

