Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo Maria Cumino
“A.M.B.A.C. - CUMINO” - Piazza Borelli, 6 - 12012 BOVES CN • U.M.I. • C.E.M.M.

Carta d’invitació
L’ “Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo Maria Cumino” (A.M.B.A.C.-CUMINO)
www.ambac-cumino.eu adscrita a “Unione Micologica Italiana” (U.M.I.) http://umi.unibo.it/umi/
organitza la 24ª edició de les “Jornades Micològiques de la Confederació Europea de Micologia
Mediterrània” (C.E.M.M.) http://mycocemm.pagesperso-orange.fr
Us proposem una estada d’estudi i censiment de la flora micològica de la “Valle Varaita”, a la Província
de Cúneo a la zona dels Alps Cozie, al peu del Monviso.
Per tant us convidem a participar en les

“24 JORNADES MICOLÒGIQUES DE LA C.E.M.M.”
Que es faran

del 25 al 30 setembre 2016
a l’Hotel Residència “Torinetto” de Sampeyre - Valle Varaita (Cúneo) – a 1000 m. d’altitud
L’allotjament es farà a l’Hotel Residence “Torinetto” (***) www.torinetto.com, en còmodes habitacions
d’un o dos llits i servei. Hem optat per la pensió complerta, esmorzar, dinar i sopar, (les begudes dels
àpats i el café i són incloses).
Tota l’estada (del sopar del diumenge al dinar del divendres o del dinar del diumenge a l’esmorzar del
divendres), hem acordat els següents preus individuals:
-

325,00 € en habitació doble o de matrimoni;
400,00 € per l’habitació individual;

l’import cal pagar-lo directament a l’Hotel, que accepta targetes i xecs. No és demana cap bestreta.
L’Hotel accepta la possibilitat d’arribar-hi abans o anar-se’n més tard, en tal cas, qui arriba abans o
marxa més tard, pagarà per cada dia de més entre 58,00 i 73,00 Euros segons l’habitació triada.
Pel desenvolupament de les ‘Giornate’ tenim a la nostra disposició una gran sala de l’Hotel, que ens
garanteix per tant un lloc de treball idoni per a cadascú. En una sala al costat, es faran les conferències i
les reunions del vespre. L’hotel serà tot per nosaltres.
Esperant trobar-vos en les “Giornate CEMM”, agraïts anticipadament, aprofitem l’ocasió per donar-vos
la millor cordialitat micològica.
Boves, 19 març 2016

Gianfranco Armando
per l' "A.M.B.A.C. - CUMINO”

PROGRAMA

Diumenge 25 setembre 2016
10,00-18,00 - arribada participants i allotjament
18,00 – salutació als participants i obertura oficial de les Jornades
18,30 - aperitiu de benvinguda
19,30 - sopar
21,00 – presentació i projecció de les excursions programades
Dilluns 26 setembre
A partir de les 07,00 - esmorzar
08,00 – sortida escalonada de les excursions
13,00 - dinar
14,30 – estudi i determinació del material recollit
17,30 - revisió de les espècies més interessants
18,00 - conferència
20,00 - sopar
21,30 – reunió del Consell d’Administració de la CEMM
21,30-23,00 - obertura sala de treball
Dimarts 27 setembre
A partir de les 07,00 - esmorzar
08,00 - sortida escalonada de les excursions
13,00 - dinar
14,30 - estudi i determinació del material recollit
17,30 - revisió de les espècies més interessants
18,00 - conferència
20,00 - sopar
21,30-23,00 - obertura sala de treball
Dimecres 28 setembre
A partir de les 07,00 - esmorzar
08,00 – sortida escalonada per a les excursions
13,00 - dinar
14,30 - estudi i determinació del material recollit
17,30 - revisió de les espècies més interessants
18,00 - conferència
20,00 – sopar
21,30 - Assemblea General de la CEMM
21,30-23,00 - obertura sala de treball
Dijous 29 setembre
A partir de les 07,00 - esmorzar
08,00 - sortida escalonada per a les excursions
13,00 - dinar
14,30 - estudi i determinació del material recollit
17,30 - revisió de les espècies més interessants
18,00 - conferència
20,00 – sopar de gala amb animació
Divendres 30 setembre
A partir de les 07,30 - esmorzar
08,30 – possibilitat de fer una breu excursió al vostre gust

13,00 - dinar d’acomiadament i clausura de les “Giornate CEMM 2016”.

Programa per als acompanyants
Dilluns 26 setembre 2016
 al matí sortida amb els cotxes propis vers Piasco (km 25 - Bassa Valle Varaita) visita guiada a
l’establiment de les “Arpe Salvi” i al annexa museu de l’Arpa, primer i únic Museu al mon integrament
dedicat a l’arpa www.museodellarpavictorsalvi.it;
 a la tarda sortida amb cotxes propis vers Sampeyre (km 1) amb visita guiada de la parròquia (amb el
bonic conjunt de pintures al fresc del pintor Biazaci de finals del 1400), del centre històric, i per
descobrir les tradicions d’abans en el local del Museu etnogràfic www.etnomuseosampeyre.it.
Dimarts 27 setembre
 al matí sortida amb autobús direcció Staffarda, visita amb àudio guia a l’Abadia cistercense del segle
XII www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda, posteriorment anirem a Saluzzo, ciutat
natal de Silvio Pellico amb visita guiada pel Centre Històric www.saluzzoturistica.it (web multilingue:
català, francès, anglès, italià, noruec, portuguès i espanyol).
Dimecres 28 setembre
 al matí sortida amb autobús fins a Racconigi amb visita guiada al Castell Real, residencia estival dels
Savoia www.ilcastellodiracconigi.it;
 per la tarda sortida amb cotxes particolars a Chianale (km 20 - Alta Valle Varaita), classificat un dels
“100 pobles més bonics d’Itàlia”, amb visita al Museu dels vestits i de l’artesanat tèxtil de Chianale
www.museodelcostumechianale.it.
Dijous 29 setembre
 De bon matí sortida amb autobús vers la ciutat de Cúneo, capital de la Província, passejada guiada
entre els 69 edificis històrics que es poden veure a lo llarg de la cèntrica Via Roma
www.turismocn.com www.comune.cuneo.gov.it/la-città

INFORMACIONS I NOTICIES VÀRIES
Informació important de la Vall Varaita
www.vallidelmonviso.it - www.vallevaraita.cn.it - www.unionevallevaraita.it
www.turismocn.com/ur/vallevarai/0/home

Com arribar a Sampeyre

- amb avió - Aeroport de Torino Caselle www.aeroportoditorino.it, Cuneo Levaldigi
www.aeroporto.cuneo.it e Nice Côte d’Azur (França) www.nice.aeroport.fr;
- amb tren - la estació de referència és Savigliano per qui arribi de Torí , o Cúneo arribant de França
www.trenitalia.com; www.ferroviedellostato.it;
- amb autobús - la parada de referència és Sampeyre, per alguns recorreguts la parada és al costat de
l’hotel en direcció a Pontechianale-Valle Varaita de la línia Cúneo-Saluzzo/Torí
www.buscompany.it/ati/orari;
- amb cotxe - per qui arriba per autopista la sortida és Marene en la “A6” Torí-Savona. Per totes les
altres consulteu el mapa de sota .

L’Hotel Residència “Torinetto” (***)

És troba a la Via Calchesio núm. 7 i a penes a un km després de la població de Sampeyre a l’esquerra
i té el número de telèfon (0039) 0175 977181 o 0175 977459 - fax (0039) 0175 977104 www.torinetto.com - l’Hotel, a la recepció té WI-FI lliure. Per qui porti un gos i vulgui tenir-lo a
l’habitació, se li demana un suplement de 30,00 Euros per desinfectar l’habitació.

Inscripcions

 VIZZINI Alfredo

Conferències
Qui vulgui donar una conferència, d’una durada màxima de 30 minuts, haurà d’enviar un resum abans
del 30 de juliol 2016 a la següent adreça mail armando.gianfranco@ambac-cumino.eu; la totalitat del
text caldrà enviar-lo als organitzadors -en format digital- abans de la presentació pública.
Els continguts de les conferències es comunicaran posteriorment.

Treballs científics

El treball d’estudi es farà en la sala que hi ha al nivell inferior de l’hotel. Si és requerit en la fitxa
d’inscripció, es reservarà a tots els participants un espai per treballar. Als estrangers se’ls recorda que
han de dur un adaptador per la corrent eléctrica d’Itàlia.
Les revisions i les conferències es faran en el “salone-veranda” situat al tercer pis de l’hotel.

Acompanyants
Essent un programa separat, anirà a càrrec de cada participant el bitllet d’entrada de les diferents
visites previstes: establiment i Museu de l’Arpa a Piasco, Museu etnogràfic a Sampeyre, Abadia a
Staffarda, Castell Real a Racconigi i Museu del vestit a Chianale.
******************
Si voleu participar envieu-nos la fitxa de inscripció, degudament complimentada, que trobareu aquí
adjunta. La nostra adreça és:

armando.gianfranco@ambac-cumino.eu - o bé “A.M.B.A.C. - CUMINO”

C/O GIANFRANCO ARMANDO
VIA CIRCONVALLAZIONE 12 - 4
I 12020 ROSSANA CN

La inscripció amb la fitxa complimentada en tots els apartats l’hem de rebre abans del dijous 30 de juny 2016.

Per altres informacions adreceu-vos:
- Gianfranco ARMANDO - tel. (0039) 0175-64430 - 333 79 72 262 - armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
- Iolanda e Giovanni MANAVELLA - tel. (0039) 0121-932732 - lallynx@tiscali.it - gvnnmanavella3@gmail.com
- Mauro MANAVELLA - tel. (0039) 0175-391825 - manavella.m@libero.it

