Plaques de la Fira
Exposicions
• Exposició del concurs de dibuixos de bolets
realitzats per alumnes de les escoles de la
comarca. Lloc: sala exposicions de Caixa
Penedès

L’Associació de Col·leccionistes de Plaques de
Cava del Solsonès presentaran el diumenge el
matí a la plaça Palau dues noves plaques: el
Drac de Solsona (sèrie folklore solsoní) i la de la
V Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès.

• Exposició de bolets recollits pel Grup de
Natura del Solsonès amb visites guiades a
càrrec de la Societat Catalana de Micologia.
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de Solsona
• Exposició Trama i escriptura a càrrec de
Margarida Piera. Lloc: Consell Comarcal del
Solsonès
Horari de les exposicions:
Dissabte de 17 a 20h
Diumenge d’11 a 14h i de 17 a 20h

Concursos de la Fira
- V edició del bolet més gran
- V edició del bolet més original

VIII Jornades Gastronòmiques
de Tardor
Fins el 9 de desembre els establiments del Gremi
d’Hostaleria del Solsonès t’ofereixen les millors
tapes maridades amb els millors vins. Participa
en el concurs i guanya dinars o sopars per a
dues persones en els restaurants de la comarca.
Ho organitza:

Hi col·labora:

Condicions: cal portar els exemplars a l’estand
d’informació de la Fira abans del diumenge a
les 12h
Dibuix: Paula Jané

- II edició del concurs per qui porti més
espècies de bolets identificades
Condicions: cal portar els exemplars a la sala
cultural de l’Ajuntament de Solsona (Exposició
de bolets) abans del diumenge a les 12h

Programa d’activitats
Divendres, 19 d’octubre
19h
Taula rodona – xerrada: Poblet, una
experiència reguladora
Pla pilot de recol·lecció de bolets dins l’àmbit del
paratge natural d’interès nacional de Poblet i de
la seva zona d’influència, i de creació del preu
públic vinculat al Pla pilot, a càrrec del Sr. Anton
Vallvey, director del PNIN de Poblet
La micologia a Catalunya: projectes i oportunitats,
a càrrec del Dr. Juan Martínez de Aragón, tècnic
del CTFC en micologia forestal
Pintem bolets als arbres del bosc de Poblet, a
càrrec de Genís Colell
Presentació de la primera aplicació per a
dispositius mòbils d’un paratge natural català
(PNIN de Poblet), a càrrec de Fermí Garriga,
tècnic del Laboratori d’Aplicacions Geogràfiques
i Teledetecció del CTFC
Moderarà: Josep Escorihuela i Mestre, director
general del Medi Natural i Biodiversitat del DAAM
Ho organitza: CTFC i Grup de Natura del Solsonès
Lloc: sala Gòtica del Consell Comarcal del
Solsonès
21h
Sopar – degustació: “La cuina del bolet”
Cuina: Restaurant Gran Sol
Postres: Pastisseria el Passeig
Vins: Celler Vall de Baldomar D.O. Costers del
Segre
Preu: 15 euros per persona. Places limitades, cal
apuntar-se a l’Oficina de Turisme del Solsonès
(Ctra. de Bassella, 1 – 973 48 23 10)
Ho organitza: Gremi d’Hostaleria del Solsonès
Lloc: pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès

CONSELL
COMARCAL
DEL SOLSONÈS

Dissabte, 20 d’octubre
De 10 a 21h
Mercat del bolet i de productes artesanals de
la comarca
Lloc: plaça Major
Venda d’artesania i demostracions d’arts i
oficis
Lloc: plaça de l’Església i carrer de Sant Miquel
12h
Visita oficial a la Fira a càrrec de les autoritats
locals i comarcals
17h
Obertura de l’exposició de bolets recollits pel
Grup de Natura del Solsonès
Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès,
Societat Catalana de Micologia i CTFC
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de Solsona
18h
Presentació i col·loqui audiovisual Gustum:
aliments, persones i territori. El valor de la
producció local en la diversificació rural
Tastet de productes locals
Lloc: espai Solsonès (antic Museu del Ganivet)
19h
Tastet presentació de les VIII Jornades
Gastronòmiques de Tardor del Solsonès.
Preu: tiquet 5 euros, inclou 4 tastets
Ho organitza: Gremi d’Hostaleria del Solsonès
Hi col·labora: Celler Vall de Baldomar, Cava
Vilarnau i Aigua Font Vella
Lloc: plaça Major
Diumenge, 21 d’octubre
De 10 a 14h
Mercat del bolet i de productes artesanals de
la comarca
Lloc: plaça Major

Venda d’artesania i demostracions d’arts i
oficis
Lloc: plaça de l’Església i carrer de Sant Miquel
Trobada de tardor de col·leccionistes de
plaques de cava
Ho organitza: ACP del Solsonès
Lloc: plaça de Palau
D’11 a 14h
Tallers de bolets per a nens i nenes
Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès i
Societat Catalana de Micologia
Lloc: plaça Major
De 12 a 14h
Degustació de la tapa de la fira: brioix amb
hamburguesa de bolets
Preu: 3,50 € (tapa + vi D.O. Montsant)
Ho organitza: La Gatera
Lloc: plaça Major
13h
Lliurament de premis dels concursos de la Fira
Hi col·labora: UBIC de Solsona
Lloc: plaça Major
14h
Dinar solidari “T’afegeixes a la lluita?”
Ho organitza: Associació Fènix i aecc Catalunya
contra el càncer
Lloc: sala Polivalent

Dissabte, 27 d’octubre
8.30h
Sortida micològica amb experts
Reagrupament a les 9:15h al Punt d’Informació
Turístic de Sant Llorenç de Morunys
Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès i CTFC
Lloc de sortida: plaça del Camp. Es tornarà a les
14h. (aprox.)

