
RECOMENDACIÓNS PARA AS SAÍDASRECOMENDACIÓNS PARA AS SAÍDASRECOMENDACIÓNS PARA AS SAÍDASRECOMENDACIÓNS PARA AS SAÍDAS    
Equipo necesarioEquipo necesarioEquipo necesarioEquipo necesario    
· Roupa e calzado de campo ou  de monte 
· Cesta ou caixa de cartón ou madeira (nunca envases de plástico que 
non transpiran e favorecen a fermentación) 
· Navalla ou coitelo 
Equipo recomendableEquipo recomendableEquipo recomendableEquipo recomendable    
· Guía para a axuda de identificación de especies 
· Papel de periódico, para separar e protexer algún exemplar 
· Pequeno caderno de apuntamentos 
· Bastón 
CONSELLOS PARA A RECOLLIDA E A IDENTIFICACIÓNCONSELLOS PARA A RECOLLIDA E A IDENTIFICACIÓNCONSELLOS PARA A RECOLLIDA E A IDENTIFICACIÓNCONSELLOS PARA A RECOLLIDA E A IDENTIFICACIÓN    
· O máis importante é ir acompañado dun experto, é aconsellable 
acostumarse a manexar unha guía para a súa identificación. 
· Os exemplares para a identificación procúranse 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 funciónOs cogomelos están cumprindo unha funciónOs cogomelos están cumprindo unha funciónOs cogomelos están cumprindo unha función    
e mantendo o equilibrio na natureza.e mantendo o equilibrio na natureza.e mantendo o equilibrio na natureza.e mantendo o equilibrio na natureza. 

 
Se queres participar nas actividades relacionadas coa micoloxía e 
para a identificación de exemplares a Asociación Micolóxica Ándoa 
estará todos os luns desde o 10 de outubro ata o 30 de novembro de 
19.30 a 21.30 no Centro Sociocultural da Barcala ou no tel. : 699 150 
369 

 

 

 
 

 
 

Inscricións:Ata o 24 de setembro  
 

Faladoiros do 3 ao 7 de outubro: 
Casa da Cultura, Vila Concepción, ás 20.00 h 

 
Saída ao Campo:  

5 novembro, Aula da Natureza de Guitiriz 
 

Exposición  no Parque da Igrexa: 20 novembro 
 

Tanto a saída como a exposición estarán condicionadas pola climatoloxía 

Para máis información: 981 613 193  

                                      



INSCRICIÓNS:INSCRICIÓNS:INSCRICIÓNS:INSCRICIÓNS:    

- Ata o 24 de setembro 

- 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:TARIFAS E PAGAMENTO:TARIFAS E PAGAMENTO:TARIFAS E PAGAMENTO:    

- Tarifa: 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. 

NÚMERO DE PRAZAS:NÚMERO DE PRAZAS:NÚMERO DE PRAZAS:NÚMERO DE PRAZAS:    

 Máximo 50 prazas 

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:    

- No caso de que o número de solicitudes supere as prazas 

previstas, terá lugar un sorteo público o martes 27 de 

setembro, poderase consultar a lista de admitidos na web 

municipal e no 981613 193  a partir do xoves 29 de setembro. 

- 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:OUTRAS CONDICIÓNS:OUTRAS CONDICIÓNS:OUTRAS CONDICIÓNS:    

- Os participantes contan con seguro de accidentes 

- A saída e a exposición estarán condicionadas pola 

climatoloxía 

FALADOIROSFALADOIROSFALADOIROSFALADOIROS    

-Luns, 3 outubro, Casa da Cultura, Vila Concepción  

Introdución, Purificación Lorenzo 

- Martes, 4 de outubro, Casa da Cultura, Vila Concepción  

Micoloxía segura no campo e na mesa, Tomás Rodríguez 

- Mércores, 5 de outubro, Casa da Cultura, Vila Concepción  

Os cogomelos máis comúns, Luís Cuba 

- Xoves, 6 de outubro, Casa da Cultura, Vila Concepción  

Ascomicetos, Xosé Manuel Marcote 

- Venres, 7 de outubro, Aula de Cociña Portomuiños, Praza 

Casares Quiroga, Urbanización da Barcala 

Obradoiro de cociña, Tino Otero 


