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Asomaba a novena década de mil novecentos e un grupo de persoas,
amantes da natureza e a súa defensa, capitaneados polo noso entrañable
mestre Luis Freire, consideramos a posibilidade de crear unha
asociación que estudase e divulgase con rigor científico a micoloxía da
nosa querida e fantástica terra galega. Foi doado. A batuta do noso
primeiro presidente, o dinamismo resolutivo de Marisa Castro, o
maxisterio dos nosos queridos Luises (Freire e Cabo Rei e o
entusiasmo dun grupo de mozos, que xa non o son tanto, fixeron
posible a aparición do Grupo Micolóxico Galego,o día nove de maio de
1992.

Estamos de aniversario. 20 anos contémplannos. O Grupo, cunha
irrenunciable vocación científica e divulgadora, necesitaba un medio para
plasmar o resultado dos seus traballos, investigacións e inquietudes
científicas. Por iso, en 1998, saíu o primeiro número da nosa revista
MYKES, que se veu publicando de xeito ininterrompido ata esta décimo
quinta edición que tes nas túas mans. Quero aproveitar a ocasión para
agradecer, no meu nome e no de todo o GMG, ao Concello de Salceda
de Caselas e ao Sr.Alcalde Presidente, a súa sensibilidade e compromiso
co noso Grupo, por financiar esta décimo quinta edición de MYKES.
Queda dito.Ao mesmo tempo, quero recordar aqui a todos os socios
fundadores, que por diferentes motivos xa non están nel, e agradecer as
novas incorporacións, que o enriquezan e potencien cada día.Tamén,
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neste 20 Aniversario, están presentes Luis Freire, Luis Cabo, Enrique
Valdés e Juan Moldes. Eles ensináronnos o camiño e sempre
permanecerán na nosa memoria.

Un saúdo afectuoso a todos o socios, colaboradores e lectores de
MYKES.

Debemos seguir traballando polo noso ámbito e pola conservación
das especies.Como dicía o meu admirado Gerald Durrel “hai que evitar
que a existencia dos homes se empobreza coa desaparición dos que
son os seus compañeiros naturais”
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O presidente e a presidenta de honra do GMG no
acto celebrado con motivo do noso 20 aniversario

Algúns dos membros do GMG
reunidos co gallo do 20 aniversario

Primeira saída de campo do GMG
1992


