
 
 
 
 
 

 
 

XXVI SEMANA MICOLÓXICA de CAMBRE 
do 2 ao 18 de outubro de 2017 

 
   *Faladoiros na Casa da Cultura “Vila Concepción”, cociña na Aula Portomuíños e 

saída ao campo, de 18 anos en diante 

      -Luns        2: Introducción ao mundo dos Cogomelos ás 20:00 h 

                           * Purificación Lorenzo  

      -Martes     3: Habitas e localización de Cogomelos comestibles ás 20:00 h 

                           * Luís Cuba 

      -Mércores 4: Principais cogomelos na Galicia, Tóxicos e comestibles  ás 20:00 h 

                           * Álvaro Martiañez Rodriguez 

      -Xoves      5: Rúsulas en Galicia ás 20:00 h 

                           * Jose María Traba Velay 

-Domingo 8: Obradoiro de cociña na aula Portomuíños, ás 20:00 h 

     * Tino Otero  

       -Sábado 14: Saída ao campo acompañada por un experto. 

 

* Obradoiro micolóxico para nenas e nenos  

      -Sábado    7: Casa da Cultura “Vila Concepción”  

       de 18:00 a 20:00 h (de 8 a 12 anos) 

 

*Exposición no Parque da Igrexa de Cambre, pola mañá 

    -Sabado     18 de novembro  



 
 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIÓNS e CONSELLOS PARA AS SAÍDAS 
 
Equipo necesario 
· Roupa e calzado  de monte 
· Cesta ou caixa de cartón ou madeira (nunca envases de plástico que non transpiran e favorecen a 
fermentación) 
· Navalla ou coitelo 
 
Equipo recomendable 
· Guía para a axuda de identificación de especies 
· Papel de periódico, para separar e protexer algún exemplar 
· Pequeno caderno de apuntamentos 
· Bastón 
· O máis importante é ir acompañado dun experto, é aconsellable acostumarse a manexar unha guía 
para a súa identificación. 
· Os exemplares para a identificación procuraranse enteiros; que falten anacos pode ser suficiente para 
que non poidamos recoñecelos ou determinalos. 
· Deben estar sans; non coller exemplares moi vellos, resecos, pasados ou atacados por vermes. 
· Se é posible debe collerse máis dun exemplar nas súas distintas etapas de desenvolvemento (agás nas 
primeiras xa que son moi pequenos), pero tamén é importante deixar exemplares dabondo para que 
cheguen a maduros e solten as esporas para permitir a súa reprodución. 
· Non se deben trepar nin esnaquizar co bastón aínda que estean deteriorados ou sexan velenosos. 
 

Os cogomelos están cumprindo unha función 
e mantendo o equilibrio na natureza. 

 
Se queres participar nas actividades relacionadas coa micoloxía e para a identificación de exemplares 
podes contactar coa Asociación Micolóxica Andoa de Cambre, que estará nos distintos actos da semana 
e no tfno.: 699 150 369. 
 
 
Para máis información no tfno. de Cultura 981 613 193 e inscricións nos rexistros de entrada municipais 
ou telemáticamente por medio da páx. Web municipal. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

INSCRICIÓNS: 

- Ata o  30 de setembro, por orde de presentación nos rexistros de entrada municipais (Casa do Concello, Casa 

das Palmeiras e Oficinas de Cultura) e telematicamente na web municipal www.cambre.org 

- Para participar deberá achegar a solicitude de inscrición en calquera dos rexistros municipais de Cambre. 

- As baixas solicitaranse por escrito no rexistro de entrada municipal. 

Se non se presenta dito escrito antes do inicio da actividade, pasarase igualmente o cobro. 

 

TARIFAS E PAGAMENTO: 

- Prezo: 15,10 euros. 

- Os non empadroados no Concello de Cambre terán un suplemento do 50% da tarifa establecida. 

- Os prezos e as reduccións que se aplicarán serán as reflectidas no Acordo Regulador núm. 1 para Actividades 

Culturais e o cobro se realizará mediante domiciliación bancaria. 

- Prezo Obradoiro para nenas e nenos: gratuito 

 

NÚMERO DE PRAZAS: 

Faladoiros, cociña e saída: Máximo 50 prazas 

Obradoiro para nenas e nenos: 15 prazas 

 

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS: 

- Terán preferencia para participar nas actividades as persoas empadroadas no Concello de Cambre e, 
seguidamente, aquelas non empadroadas que traballen no termo municipal e por último os non empadroados no 
Concello de Cambre. 
 
- En calquera caso estas condicións réxense pola Ordenanza reguladora da inscrición dos participantes nos 
programas de actividades do Concello de Cambre, publicada no B.O.P. núm. 81, de 30 de abril de 2014. 
 
- Rematado o prazo de inscrición e incluso unha vez comezada a actividade, de existir prazas vacantes, estas 
poderanse solicitar por rexistro de entrada. 
 
 
OUTRAS CONDICIÓNS: 

- Os participantes contan con seguro de accidentes 
- A saída e a exposición estarán condicionadas pola climatoloxía.  


