IV Fira del Bolet i del Boletaire

SORTIDA I EXPOSICIÓ MICOLÒGICA AL SOLSONÈS
Jornada de camp
SOLSONA, 21 - 23 i 30 d’octubre de 2011
PRESENTACIÓ
La recerca dels bolets en els boscos de Catalunya és una activitat que mou milions
de boletaires cada campanya. A una part els mou el valor que poden obtenir
després de la venda dels bolets recol·lectats (activitat comercial), però a la
majoria els mou el gaudi de passejar pels boscos mentre busquen i recol·lecten
bolets (activitat recreativa). No obstant això, la despesa que realitzen per visita a
les comarques és escassa i no repercuteix directament als propietaris dels boscos.
El foment d'un micoturisme de qualitat, responsable i solidari, potenciaria, no tan
sols a la comarca, província, etc. sinó també als propietaris dels boscos. S’ha de
pagar per buscar bolets? La regulació dels aprofitaments micològics en els boscos
privats o públics a debat.

PROGRAMA
Divendres 21 d’octubre
Presentació de les VII Jornades Gastronòmiques de Tardor

19.00 h

Gremi d’Hostaleria del Solsonès.

Taula rodona: S’ha de pagar per buscar bolets? Una oportunitat o una amenaça?

19.15 h

Sr. Joan Rovira, Consorci Forestal de Catalunya; Sra. Laia Ribas, vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia;
Sr. Joan Vendrell, president del Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès; Sr. Josep Pintó, empresari micoturístic;
Sr. Valentí Garrigassait, Associació de Turisme de la Vall de Lord i Sr. Juan Martínez de Aragón, investigador del CTFC.
Moderarà el debat: Sr. Joan Montraveta. Lloc: Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès

Sopar degustació de la cuina del Bolet

21.00 h

Dissabte 22 i Diumenge 23 d’octubre
Exposició de bolets
22 d’octubre: de 17:00 h a 20:30 h;

23 d’octubre: de 11:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h

Lloc: Sala cultural de l’Ajuntament de Solsona

Diumenge 30 d’octubre
Sortida micològica a la finca MONEGAL (Ruta micològica)

8.30 h – 14.00 h

Llocs de trobada: Plaça del Camp (8:30 h) i Punt d’informació turístic de Sant Llorenç de Morunys (9:15 h)

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta i oberta a tothom, però cal confirmar l’assistència al sopar trucant al telèfon:
973 482 310 (Oficina de Turisme del Solsonès). Places limitades. Preu del sopar: 15 € per persona.
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ORGANITZACIÓ
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Sala Gòtica del Consell
Comarcal del Solsonès
C. Dominics, 14 (Palau Llobera)
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