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ACTIVITATS DE LA SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 2016. 

 
La Societat Micològica Valenciana, d'ara en avant SOMIVAL, és una societat legalment constituïda, que 
desenrotlla en l'àmbit de les províncies de Castelló, València i Alacant una intensa labor científica, 
divulgativa i pedagògica en l'àmbit fúngic, de prestigi i referència en l'àmbit internacional, sent entitat 
col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura, Vaig mesurar Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural, la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament de València, entre altres institucions, per a 
l'exercici d'activitats d'investigació, conservació i divulgació en la Comunitat Valenciana.  
 
SOMIVAL desenrotlla les seues activitats d'informació i assessorament tècnic de forma continuada, al 
llarg de tot l'any, "ELS DILLUNS MICOLÒGICS", en la seua seu social, possibilitant la informació i 
formació dels seus associats i l'atenció de qualsevol persona que precise una identificació d'espècies 
y/o un assessorament en matèria micològica.  
 
Com sabeu, l'horari és a partir de les 19 hores (excepte el mes d'Agost) .  
 
Així mateix, es disposa d'un Servici de BIBLIOTECA ESPECIALITZADA en temes fúngics i mediambientals. 
La major biblioteca del gènere Vaig exercir de la Comunitat Valenciana. Servici de consulta en general i 
préstec a socis. SOMIVAL desenrotlla estudis científics en col·laboració amb entitats públiques com per 
a institucions públiques com el "ESTUDI I CATÀLEG DE FONGS, LÍQUENS I MIXOMICETS DE LA DEVESA 
ALBUFERA" en col·laboració amb l'ajuntament de València La Societat edita i manté la pàgina Web 
(www.somival.org) A continuació, s'exposen altres accions divulgatives, de formació i de col·laboració 
desenrotllades en enguany 2016: 
 
FEBRER  
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
El dia 27 de febrer de 2016 se celebre l'Assemblea General Ordinària el dissabte, a les 11 hores en 
primera convocatòria i a les 11,30 hores en segona convocatòria, en NATURIA, amb el següent orde del 
dia:  
1. Lectura i aprovació de l'Acta anterior  
2. Informe de Tresoreria. Balanç econòmic de la Societat de l'any 2015, i aprovació del mateix, si és el 
cas.  
3. Informe de Presidència. Acords de Junta Directiva.  
4. Memòria de la Societat de l'any 2015.  
5. Pressupost Ordinari exercici 2016. 
 6. Precs i Preguntes.  
 
 
VISITA A UN VIVER ESPECIALITZAT EN LA PRODUCCIÓ DE PLANTES MICORIZADES PRODUCTORES DE 
TÒFONA  AL MUNICIPI DE VIVER  (CASTELLÓ) 
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La tòfona sempre ens desperta curiositat i interès però hem de tenir un coneixement bàsic d'aquest 
producte, les seves característiques i particularment, les seves diferents qualitats o categories. 

Per tot això, la Societat ha 
organitzat una VISITA A UN 
VIVER ESPECIALITZAT EN 
LA PRODUCCIÓ DE 
PLANTES MICORIZADES 
PRODUCTORES DE 
TÒFONA: VIVER-
tubericultura, S.C. Camí 
Hoya, S/N Viver (Castelló)  
l'excursió es va realitzar el 
dissabte, dia 5 de març del 
2016. 
És una excursió de 
SOMIVAL molt interessant, 
familiar i per a qualsevol 

tipus de cotxe. Programa: 
8.15 h-Lloc de concentració, des de València, en el lloc habitual, av. D'Aragó davant de l'Ajuntament 
nou de València, en cotxes particulars, o si voleu. 
10.00h.- Lloc de concentració i sortida als Vivers, ja esmorzats, a les 10.00 hores des del Restaurant EL 
CRIST, al municipi de VIVER (Castelló). 
Al Viver es desenvoluparan les Activitats programades: 
- Xarrada teòric / pràctica sobre la Tòfona i els seus diferents categories (1a, 2a i 3a). Producció de 
planta micorizada amb tòfona. 
- Visita guiada als Vivers. 
- Pràctica de recerca de tòfona amb gos. Ens desplaçarem en vehicles, a una parcel·la, que s'accedeix a 
través d'una pista de terra, al costat del baixador de trens de Viver. 
Com a final de la Excursió, per a tots els assistents s'ha organitzat el menjar al Bar Restaurant EL CRIST 
on ens hem concentrat al matí. 
 
 
ABRIL  
 
EXCURSIÓ MICOLÒGICA SOMIVAL A LA SERRA D'ALBARRASÍ  
Una vegada millorat el clima, el dia 30 d'abril de 2016, dissabte, la Societat va eixir a diferents 

localitzacions en la Serra d'Albarrasí, concentrant-nos en 
la plaça de la font del municipi de Bronchales (Terol) . 
Acabada la Jornada en el Zona d'acampada - àrea 
recreativa "Fuente EL CANTO" acabe de BRONCHALES, 
vam fer un Taller d'Identificació exposant 21 espècies 
aportades pels assistents. En el mateix lloc realitzem el 
menjar de germandat.  
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MAIG 
 
EXCURSIÓ MICOLÒGICA A LA SERRA DE GUDAR.  
 
El dia 14 de maig de 2016, dissabte, realitzem la tercera EXCURSIÓ MICOLÒGICA DE SOMIVAL a la 

"SIERRA DE GUDAR". Des de l'aparcament de la zona 
comercial (botiga d'esquís, bar rostidor, etc,) en el 
municipi de la Mare de Déu de la Vega (Terol) . Ens en 
vam anar a diferents zones de bosc mixt. En l'àrea 
recreativa "Fuente de l'ESPINILLO" acabe de 
VALDELINARES (Terol) , vam fer un Taller d'identificació 
de les 23 espècies, aportades pels assistents. En el 
mateix lloc, realitzem el menjar de germandat.  

 
 
1ª JORNADA BOTÀNICA - CHELVA. 
 
SOMIVAL col·labora amb l'ajuntament de Chelva i la Societat Cooperativa 
Integral (Amalur) , en el desenrotllament de les seues Primeres Jornades 
Botàniques, que van tindre lloc els dies 28 i 29 de maig.  
La Societat Micològica va exposar una col·lecció de fotografies de bolets 
urbans. El soci Antonio López Cañaveros va realitzar als assistents visites 
guiades a l'exposició fotogràfica.  
 
JUNY 
 
CURS DE MICROSCÒPIA APLICADA A LA MICOLOGIA. 
Els dies 17, 18 i 19 de juny es desenvolupament CURS DE MICROSCÒPIA, obert a tots els aficionats a la 
micologia en general. Es va realitzar al Centre Campoamor. Carrer Campoamor 102 VALÈNCIA. El 
Temari del curs: 
1. Microscopi: descripció, utilitat, etc. 
2. Cicle biològic i anatomia microscòpica. 
3. Ús de colorants i reactius més usuals 
4. Basidiomicets: 
a. Espores: forma, ornamentació i tipus, color, amiloïdia, 
dextrinoïdia, dimensions. 
b. Basidis: forma, nombre de esterigmas, dimensions, fíbules. 
c. Cistidis: queilocistidios i pleurocistidios: o forma, dimensions, 
presència de fíbules, pigment i tipus de pigment. 
d. Cutícula: tipus, estructura. 
e. Estipitipellis: estructura i presència de cistidis. 
5. Ascomicetos: 
a. Ascs: forma, base, nombre d'espores i disposició, mesura i amiloïdia. 
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b. Paràfisis: forma, part final, pigment, relació amb els ascs, etc. 
c. Espores: forma, mides, color. 
d. Pèls: existència, forma i mida. 
e. Estructura: general, excípulo extern i medulola. 
6. Fitxa microscòpica d'un basidiomicet i un ascomicet. 
7. Pràctica de microscòpia. 
 

 
SETEMBRE 
 
XIV FIRA DE LA CAÇA I LA NATURA D'ADZENETA DEL MAESTRAT 
Els dies 24 i 25 de setembre l'Associació Cultural Fira de la Caça i la Natura d'Atzeneta del Maestrat 
organitza la XIV Fira de la Caça i la Natura on es realitzen diverses activitats, entre les quals es 
desenvolupa una àmplia Exposició de bolets, sent responsable Mari Agut Monferrer, membre del 
Comitè Científic de SOMIVAL. 
 
 
CONGRÉS DE LA CONFEDERACIÓ EUROPEA DE MICOLOGIA MEDITERRÀNIA CEMM 2016 
La Societat va participar en les Jornades (XXIV) CEMM: Sampeyre (Vall Variata - Cuneo Itàlia) del 25 al 
30 de setembre de 2016. Les Jornades van ser organitzades per la "Associazione micològica Bovesana i 
dels Alps Cuneesi - Ugo Maria Cumino" (AMBAC - CUMINO) www.ambac-cumino.eu en col·laboració 
amb la "Unione micològica Italiana" (UMI) http://umiunibo.it/umi/, Van ser unes jornades d'estudi i 
avaluació de la flora micològica de la Vall Varaita situat en la província de Cuneo als Alps Cozie, al peu 
del Monviso, situant-se els assistents a l'Hotel Residència "Torinetto" de Sampeyre - Vall Varaita 
(Cuneo) 
 
 
OCTUBRE 
 
JORNADA MICOLÒGICA FORMICHE ALT. 
El 15 octubre, l'Associació Cultural "Cabezo Alt" de Formiche Alt organitzo novament unes Jornades 
Micològiques. La persona encarregada és Joaquín Herrero Conills, membre de la Societat Micològica 
Valenciana, desenvolupant una Conferència sobre Gastronomia, Almudena Erasum, membre de 
SOMIVAL. 
 
 
«TALLER D'IDENTIFICACIÓ HONGOS.CLASE PRÀCTICA D'IDENTIFICACIÓ D'ESPÈCIES». 

Experts de la Societat Micològica Valenciana van realitzar una 
detallada explicació de les particulars característiques de cada 
espècie, recollides en fresc, aportades pel públic, en general, i per la 
mateixa Societat Micològica. El responsable de la mateixa va ser 
Ignacio Tarazona, membre del Comitè científic de SOMIVAL. Es 
desenvolupament el dia 18 d'octubre de 2016, a les 19.00 hores, a la 

Bio-oficina de l'Ajuntament de València. 
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TALLER INFANTIL DE MICOLOGIA. 
El dia 22 d'octubre de 2016. a les 11.30 hores, al OBSERVATORI DE L'CANVI CLIMÀTIC. Carrer Doctor 
Lluch, 60, a València, es va desenvolupar un taller infantil de Micologia és una activitat d'entreteniment 
en la qual, a través dels bolets, que són una part important del nostre ecosistema, s'aconsegueixi 
l'objectiu d'afavorir el respecte i el interès per la natura. 
 
El Taller Infantil de Micologia va ser dirigit per Amor Lara Fenoy i Maricarmen Niño Escribano, membres 
de SOMIVAL, amb experiència i formació en col·lectius infantils. 
 
 
POSTER DE BIODIVERSITAT. 
L'1 d'octubre va sortir d'impremta 1 Poster de Biodiversitat dedicat a la divisió Ascomycetes. Va ser 
fruit de la col·laboració de la Societat amb l'Àrea de Medi natural de la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i es van disposar 500 exemplars per SOMIVAL. El 
cartell es pot baixar en format (pdf) a l'adreça 
http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/162037335/16+Ascomicets/5bf08395-8f79-
47d8-8b3c-0261ff94eff1 
Les fotogràfiques van ser aportades per Fernando García Alonso i Javier Ormad Sebastià, membres del 
Comitè científic de SOMIVAL. 
 
 
NOVEMBRE 
 
MOSTRA FOTOGRÀFICA DE FONGS. 
La Societat Micològica Valenciana va exposar a partir de l'1 de novembre una mostra de fotogràfiques 
de fongs (bolets), a la seu de la Bio-oficina de l'Ajuntament de València, plaça de l'Almoina 4 de 
València. El lema de l'Exposició de fotografies és: "LLISTES PER MENJAR" 
 
 
EXCURSIÓ MICOLÒGICA A LA SERRA DE GUDAR, 
El dia 5 de novembre, la Societat va realitzar una excursió micològica a la Serra de Gudar, sortint des de 

l'aparcament de la zona comercial bar graella i 
botigues d'esquí (X 695.378 -I 4.470.159) al municipi 
de la Verge de la Vega , Alcalá de la Selva, (Terol). 
 
Ens vam anar pel Port de Sant Rafael (2 5 km) parant 
al serrat de l'Artiga (1620 m) Al final vam fer un 
dinar de germanor al paratge EL MOLÍ. (X 692.567-I 
4.478.709) Carretera de GUDAR a ALLEPUZ. És una 
àrea recreativa al MOLÍ amb taules i font, veient a la 
part alta del poble de Gudar. 
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La Societat organitzo els dies 10, 11, 12 i 13 DE NOVEMBRE seus XXVI JORNADES DE LA SOCIETAT 
MICOLÓGICA VALENCIANA.EXPOSICIÓN DE FONGS. EXPOSICIÓ DE MICOFILATELIA i la seua XIV 
CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA SOCIETAT MICOLÓGICA VALENCIANA. 
 
Como ja és habitual es va realitzar en NATURIA sent l'entrada és lliure i gratuïta a les exposicions i 

conferencias. 
El dijous, 10 de novembre del 2016, a les 19.00 h: Inauguració oficial 
de les Jornades, el 
Concurs fotogràfic i 
l'Exposició 
micofilatélica. A 
continuació, es va 
visionar un Reportatge: 
Les activitats de la 
Societat el 2016. I a les 
20.00 h. es va realitzar 
la Conferència: «" Aphillophoralles "al Penyagolosa», a càrrec de 
Maria Agut Monferrer, membre del Comitè científic de SOMIVAL. En 
acabar es va fer un Vi Valenciano. 
El Divendres, 11 de novembre del 2016, a les 7.30 h: Eixida a 
diversos ecosistemes de la Comunitat Valenciana, per a la 
recol·lecció d'espècies, d'acord acostumades instruccions de 
recol·lecció. A les 17.00 h: Lliurament per la seva catalogació i estudi 
de les espècies recolectadas.Montaje de l'exposició micològica. A 
aquests actes, ens van acompanyar els ponents de les conferencias. 
El dissabte, 12 de novembre del 2016, a les 10.00 h: Obertura de 
l'exposició, sent 186 les espècies exposades. A les 12.00 h, es va 
realitzar la Conferència: «R + D + I, en el camp dels fongs i les 

micorizes», a càrrec de Luz Cuina Romero. Enginyer 
agrònom. Professora de Formació Professional de 
Forestals. IES Segorbe. A les 13.00 h. Visita guiada a 
l'exposició i a les 17.30 h: Taller infantil de micologia ja al 
mateix temps, Visita guiada a l'exposició micológica. A les 
19.00 h: Conferència: «etnomicologia al Nord-oest Ibèric» 
a càrrec de Marisa Castro Cerceda. Doctora en Biologia, 
micòloga i professora de la Universitat de Vigo. A 
continuació 20.30 h: Lectura de la decisió del jurat del 

Concurs Fotogràfic i clausura de les Jornadas.  
El Primer Premi va ser per a la fotografia Lema Art natural "Marasmiellus candidus", sent l'autor 
Alfredo López de Arbina. El Segon Premi, va ser per la fotografia Lema AUB 2016, "Mycena 
Haematopus", autor Pere Sepúlveda Moya, i Tercer Premi, "Colus Hirudinosus", autor Miguel Olivera 
Montoya. 
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El Diumenge, 13 de novembre del 2016, després de la realització a les 12.00 h: Taller infantil de 
micologia i la Visita guiada a l'exposició micològica, sent les 13.30 h. es va procedir a la Cloenda de les 
Jornades Micològiques 2016. 
De acord als resultats de la ENQUESTA de les XXVI JORNADES MICOLÒGIQUES VALÈNCIA 2016, en 
resum, es desprèn que de les 35 enquestes lliurades: Només un 0.8% coneix la seu de la Societat. pel 
que fa a la nostra pàgina web, només un 50% dels enquestats visita la nostra web. Conoce del 
desenvolupament de les Jornades: Un 60% per un amic/ga, un 30% per la nostra web, i la resta 
passejant pel Jardí i per les xarxes Sociales. En ordre de prelació d'interès de les accions 
desenvolupades, l'Exposició de fongs és la primera amb un 35%. El segueix les Conferències i les Visites 
guiades a l'exposició amb un 18% respectivament. A continuació, l'Exposició fotogràfica amb un 16% i 
el Taller infantil de micologia amb un 10%, tancant l'interès l'Exposició Filatélica. En general, les 
Jornades es defineixen com àmplies, informatives i interactivas. Aixi mateix, es consideren com BONES 
pel 60% i MOLT BONES pel 36% .En l'apartat Suggeriments, es suggereix: • Mantenir aquestes activitats 
i, les sortides al camp • Seguir amb la formació micològica i educació de les persones en el bon tracte 
dels bolets i respecte del medio 
 
CONFERENCIA : «BIOREMEDIACIÓ MITJANÇANT FONGS: UNA EFICAÇ EINA PER COMBATRE lA 
CONTAMINACIÓ DELS NOSTRES HÀBITATS» 
 El dia 17 de novembre de 2016, en horari: 19.30 hores, a la Bio-oficina de l'Ajuntament de València es 
va desenvolupar una conferència sobre bioremediació mitjançant fongs, a càrrec del Sr. Ignacio 
Tarazona Martínez, biòleg, membre del Comitè Científic de SOMIVAL. 
 
XVII FIRA DEL DOLÇ ARTESÀ DE CASINOS 
Els dies 25, 26 i 27 de novembre, la nostra societat, col·laboro amb l'ajuntament de Casinos (València), 
si XVII Fira del Dolç Artesà. A les 19:15 h., Es va inaugurar una exposició fotogràfica "Bolets de la 
Comunitat Valenciana" al Saló d'Actes de l'Ajuntament, amb una visita guiada a l'exposició a càrrec de 
Roberto Bermell, Pdt. de la Societat. Es va exposar al Saló d'Actes de l'Ajuntament en horari d'11 a 
13.30 hores i de 17 a 19 horas. 
 
DICIEMBRE  
 
«TALLER D'IDENTIFICACIÓ HONGOS.CLASE PRÀCTICA D'IDENTIFICACIÓ D'ESPÈCIES» . 
Experts de la Societat Micològica Valenciana van realitzar una detallada explicació de les particulars 
característiques de cada espècie, recollides en fresc, aportades pel públic, en general, i per la propia 
Societat Micològica. El responsable de la mateixa va ser Ignacio Tarazona, membre del Comitè científic 
de SOMIVAL. Es desenvolupament el dia 1 de desembre de 2016, a les 19.00 hores, a la Bio-oficina de 
l'Ajuntament de Valencia. 
 
 
IV JORNADES MICOLÒGIQUES A NAQUERA. 
L´ajuntament de Nàquera i SOMIVAL van organitzar les IV JORNADES MICOLÒGIQUES, de l'1 al 9 de 
desembre de 2016.El dia 3 de desembre, dissabte, es va realitzar una EXCURSIÓ A CAMP I TALLER 
D'IDENTIFICACIÓ dE FONGS. Experts de la Societat Micològica Valenciana dirigirien i organitzarien una 
excursió programada de recollida de bolets, desenvolupant després a la Plaça de l'Església un Taller 
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d'identificació, a les 12.30 horas.A les 11.30 hores es va realitzar un 
TALLER INFANTIL DE MICOLOGIA. Es van desenvolupar activitats manuals, 
activitats audiovisuals, exposicions d'espècies en fresc "guiades", 
experiències pràctiques de coneixement bàsic del món micològic i la seva 
funció en l'ecosistema. Al matí, es inauguro una MOSTRA FOTOGRÀFICA 
DE FONGS. La Societat Micològica Valenciana va desenvolupar una 
mostra de fotogràfiques de fongs (bolets), d'espècies de la Comunitat 
Valenciana.Por la tarda a les 17.30 hores, es va realitzar el segon TALLER 
INFANTIL DE MICOLOGIA. Es van desenvolupar activitats manuals, 
activitats audiovisuals, exposicions d'espècies en fresc "guiades", 
experiències pràctiques de coneixement bàsic del món micològic i la seva 
funció en l'ecosistema. Tots dos tallers els van realitzar Amor Lara Fenoy i 
Mari Carmen Niño Escribano, membres de SOMIVAL, amb experiència i 
formació en col·lectius infantiles. A les 18.00 hores, es va realitzar una 
CONFERÈNCIA: «La Serra de la Calderona, un tresor de la Micologia >>, a 
càrrec de Ignacio Tarazona, membre del Comitè Científic de SOMIVAL. El municipi de Nàquera 
constitueix una veritable porta d'entrada a la Serra Calderona, on es troben un important catàleg de 
bolets de plana i de montaña. 
 
SOPAR DE NADAL. 
El dilluns 17 de desembre, es va organitzar un SOPAR DE GERMANOR al Racó Av . Blasco Ibáñez 115, a 
València, 
 
TALLER INFANTIL DE MICOLOGIA.  
En aquest període Nadalenc, aprofitant que els nens i nenes té una mica de més temps, el 28 de 

desembre de 2016, dissabte, a les 11.00 hores, al 
OBSERVATORI DE L'CANVI CLIMÀTIC. Carrer Doctor 
Lluch, 60, a València, SOMIVAL juntament amb 
l'ajuntament de València va organitzar un TALLER 
INFANTIL DE MICOLOGIA. El Taller Infantil de 
Micologia va ser dirigit per Amor Lara Fenoy i Mari 
Carmen Niño Escribano, membres de SOMIVAL, amb 
experiència i formació en col·lectius infantils. 


