
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO (CIAM) 
 

11 e 12 OUTUBRO de 2019  

XORNADA TÉCNICA SOBRE 
MICOLOXÍA DE GALICIA. 

APROVEITAMENTO PARA USOS 
AGRONÓMICOS, AMBIENTAIS, 

FORESTAIS E GASTRONÓMICOS 

A solicitude pódese presentar na unidade organizadora (CIAM) cubrindo o impreso normalizado 
(ANEXO G) dispoñible no enderezo:   
http://ciam.gal/pdf/xornadas/inscricionmico.pdf 
Cubrir a folla de inscrición indicando o título da acción e o nº de protocolo, enviar tamén copia 
da solicitude ao correo electrónico: julio.enrique.lopez.diaz@xunta.gal 
Tamén pode presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible no 
enderezo: https://ovmediorural.xunta.gal/gl/actividades-formativas/xornadas-e-talleres 
 
DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 4 de Outubro de 2019 
 
TÍTULO: XORNADA TÉCNICA SOBRE MICOLOXÍA DE GALICIA. APROVEITAMENTO PARA USOS 
AGRONÓMICOS, AMBIENTAIS, FORESTAIS E GASTRONÓMICOS 
Nº protocolo:: 2019/143 
 
PRAZAS LIMITADAS: 
Aforo para a xornada técnica 11 de outubro: 100 persoas. 
Aforo para a excursión práctica 12 de outubro: 40 persoas.  
Reserva de prazas por orde de inscrición. 
 
Na solicitude indicar se se está interesado na asistencia ao xantar da xornada do día 12 para a 
reserva no restaurante (custo opcional por conta dos asistentes, non incluído). 7 pratos e 
degustación de cogomelos. O prezo estimado son 18 € por persoa. 

UNIDADE ORGANIZADORA: 
 

SOLICITUDES: 

CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo) 
Estrada AC-542. Betanzos a Mesón do Vento. Km 7,5. San Tirso de Mabegondo, Abegondo. 
15318 A Coruña. 
 
COLABORA: 
Asociación Micolóxica Andoa. 
 
Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro 
galego 2019, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 
marco do PDR de Galicia 2014-2020. 

Persoas con relación profesional ou con expectativa de incorporación nos sectores produtivos 
da agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e a cadea forestal-madeira, dirixidas, en 
especial, a mozos/as e mulleres do medio rural. 

DESTINATARIOS: 

COLABORA: 
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XORNADA FORMATIVA 11 DE OUTUBRO: 
  
9:00.   Admisión de participantes e presentación das xornadas no 
salón de actos do CIAM. 
 
9:30.   Introdución ao mundo dos cogomelos.   
Xosé Manuel del Río Busto 
 
10:30. Cogomelos mais comúns en Galicia: comestibles e tóxicos.  
Fungos de interese agrícola e forestal.  
Álvaro Martiáñez Rodríguez 
 
11:30. Pausa/café 
 
12:00. Código de boas prácticas de recolección. Normativa, 
lexislación vixente  e seguridade na utilización de fungos. 
Xulián Alonso Díaz 
 
13:00. Valor gastronómico e  receitas culinarias.  
Xosé Arance Romero 
 
14:00. Fin da sesión  
  

XORNADA PRÁCTICA 12 DE OUTUBRO:  
  
Saída ao campo á Serra da Gañidoira (Lugo), para o 
recoñecemento, recolección e a posta en práctica dos 
coñecementos adquiridos nas charlas informativas, en transporte 
colectivo concertado dende a praza do Concello de Cambre. Os 
asistentes deberán desprazarse polos seus medios ata o 
devandito punto de partida. 
  
08.30.  Saída dende a praza do Concello de Cambre en transporte 
colectivo concertado. 
09:15.  Parada para tomar un café nas Neves . 
10:00.  Chegada á Serra da Gañidoira. 
14:00.  Regreso ao autobús. 
14:30.  Identificación das especies e mostras.                                   
15:30.  Xantar en Casa Cándida en Viveiró, Lugo (a comida é por 
conta dos asistentes). Degustación de cogomelos.  
17:30.  Regreso ao autobús para a viaxe de volta. 
19:30. Hora aproximada da chegada á praza do Concello de 
Cambre. 
  
• O desprazamento dos asistentes ata o punto de encontro do 
autobús será pola conta propia dos participantes. 
• Os asistentes deberán levar calzado adecuado para camiñar por 
terreo húmido e con pendente ou levar calzado de reposto, 
cesta, navalla ou coitelo.  A Serra Gañidoira caracterízase por ter 
ventos persistentes, polo que se aconsella que as prendas de 
roupa estean deseñadas para combater o vento  e chuvia. 
• Os asistentes deben lembrar que en todas as saídas é de 
aplicación as normativas e decretos descritos na xornada 
formativa anterior. 

NOTA: 
Para apuntarse ao xantar en Casa Cándida (Viveiró, Lugo) 
na xornada do sábado 12 de outubro é imprescindible 
cubrir a solicitude (Anexo G): 
http://ciam.gal/pdf/xornadas/inscricionmico.pdf 
 
A comida é por conta propia dos asistentes. O menú 
consiste en 7 pratos e degustación de cogomelos. Prezo 
estimado: 18 € por persoa 
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