
OBRADOIROS DOS SABERES  

_Obradoiro de tecnoloxía e conservación dos alimentos 

7 outubro 2017 de 10 a 14 e de 15:30 a 19:30. Local Social de Muras 

O obxectivo é fomentar a alimentación sa e natural sen conservantes e 
aditivos e recuperar procedementos para a conserva dos alimentos e 
aprender a elaboralos por un mesmo. 

_Iniciación á micoloxía e cociña de cogomelos 

25 novembro 2017 de 10 a 14 e de 15:30 a 19:30. Local Social de Muras 

O obxectivo deste obradoiro é iniciar sobre os aspectos fundamentais 
relativos á recolección e identificación dos diferentes cogomelos, e así 
mesmo un pequeno recorrido polas múltiples receitas cos fungos. 

_Fruticultura e silvicultura 

2 decembro 2017 de 10 a 14 e de 15:30 a 19:30. Local Social de Silán 

Obradoiro no que se amosarán técnicas e prácticas culturais co fin de 
acadar un mellor rendemento e redución de custes nas súas plantacións. 

_Plantas aromáticas, medicinais, culinarias e as súas aplicacións 

5 maio 2018 de 10 a 14 e de 15:30 a 19:30. Local Social de Viveiró 

Obradoiro centrado na potencialidade deste tipo de plantas cunha saída 
comercial importante e que posibilitaría un uso alternativo e sustentable 
do noso solo. 

 

CHARLAS PARA UNHA XESTIÓN AGROECOLÓXICA DA HORTA 

* Xestión agroecolóxica de pragas e enfermidades máis comúns na horta 

23 Agosto 2017 ás 19:30 ata ás 21:30 en Muras 

24 Agosto 2017 ás 19:30 ata ás 21:30 na Balsa 

* Tratamento postcolleita na horta, ¿e agora que? 

21 setembro 2017 ás 19:30 ata ás 21:30 en Muras 

22 setembro 2017 ás 19:30 ata ás 21:30 na Balsa 

* Deseño agroecolóxico da horta 

8 febreiro 2018 ás 19:30 ata ás 21:30 en Muras 

9 febreiro 2018 ás 19:30 ata ás 21:30 no Viveiró 

* Obradoiro de compostaxe: os residuos como abono 

8 marzo 2018 ás 19:30 ata ás 21:30 en Muras 

9 marzo 2018 ás 19:30 ata ás 21:30 en Silán 

 

 

 

* O lugar de impartición pode variar en función das necesidades dos 
cursos, en todo caso comunicarase con anticipación. 

 



PRESENTACIÓN 

Actuacións de dinamización socio-ambiental para o ano 2017 e primeira 
metade do 2018 dentro do Plan Agroecolóxico Municipal do Concello de 
Muras. 

DESTINATARIOS/AS 

Todas aquelas persoas que estean interesados/as en introducirse ou 
ampliar os seus coñecementos no eido da agroecoloxía. Terán preferencia 
os/as empadroados/as en Muras. 

FORMACIÓN IMPARTIDA POR “A ESTRUGA” 

 INFORMACIÓN: 982 500 001 

  www.muras.gal     mediorural@muras.gal  
 
ORGANIZA: 

 

 
 
 

 

ACTIVIDADES 

AGROECOLÓXICAS* 

 

 

* A Agroecoloxía é unha disciplina científica, que fronte á 

agronomía convencional, basease na aplicación dos conceptos e 

principios da ecoloxía ao deseño, desenvolvemento e xestión dos 

sistemas agrícolas sostibles.  


