PRÒLEG

Equip de govern
Ajuntament de Berga

El nostre entorn ens proporciona, o ens hauria de proporcionar (per anar bé
i no haver de molestar gaire més enllà) el que necessitem per viure. Entre
aquestes necessitats n’hi ha una que l’hem convertida alhora en afició i tradició:
l’alimentació. Els humans hem estat abans que sedentaris, nòmades caçadors i
recol·lectors, i d’aquesta herència ens ha quedat, als berguedans, la passió per
a la recol·lecció del nostre gran tresor boscà: els bolets.
Com ja dèiem, hem transformat aquesta necessitat de buscar aliments en festa
i en tradició, i grups de persones s’han reunit per fer-la créixer i potenciar-la.
Un de molt destacat a Berga ha estat i és la Penya Boletaire, que ens ha portat
la festivitat entorn dels bolets any rere any, encomanant la fal·lera dels bolets
entre el poble ja de ben petits. Hem donat un valor afegit als nostres boscos i a
la nostra ciutat: la Festa dels Bolets.
Gaudiu-la tots els boletaires i encomaneu-vos del deler d’anar a buscar bolets
els qui encara no us hi heu endinsat, respecteu la natura que, des de l’origen,
ens ha subministrat el necessari per a viure i passem tots plegats una tardor on
se’n facin, se’n trobin, se’n cuinin i se’n mengin més que mai.

Equip de govern
Ajuntament de Berga

Adrià Solé i Giralt
Alcalde de Castellar del Riu

PRÒLEG
Benvolguts amics boletaires,
Un any més, a Castellar del Riu, ho tenim tot a punt per gaudir de la Festa del
Bolet, en aquest ja 61è. Concurs de Boletaires.
Els bolets són un atractiu turístic molt gran de la nostra comarca, que genera beneficis a molts establiments dels nostres pobles; és per això que creiem
que hem de trobar un equilibri entre el respecte a les propietats privades dels
boscos i prats i les grans afluències de boletaires, en alguns dies concrets de
la temporada. Només així garantirem el futur dels bolets i aprofitarem la seva
riquesa.
Agraïm a en Jesús Perarnau la bona feina feta durant tots aquests anys al capdavant de la Penya Boletaire i la confiança que ha tingut en el nostre municipi.
I donem la benvinguda a en Ramon Minoves, en aquesta nova etapa com a
president de la penya; esperem continuar compartint la feina molts anys.
Per acabar, felicitem i agraïm a tota la gent que està al darrere de la Penya
Boletaire, la seva feina i dedicació en preparar l’esmorzar, la falla, el concurs,
les fires, les mostres gastronòmiques i el nomenament de boletaires d’honor.
Gràcies a tots i us esperem a Puigventós el primer diumenge d’octubre. Bona
Festa dels Bolets!

Ramon Minoves
President de la Penya Boletaire

PRÒLEG
Benvolguts amics i amigues boletaires:
Com cada any, el primer diumenge d’octubre ens trobem en aquest magnífic
paratge de Puigventós, a mig camí entre Berga i els Rasos de Peguera (Castellar del Riu), per passar-nos-ho bé tot buscant bolets. I destaquem que farem la
1a Fira del Boletaire de Castellar del Riu.
Aquest any ja en fa 61 del Concurs de Boletaires, i des de llavors fins ara la
gent de la Penya Boletaire de Berga hem organitzat, generació rere generació,
aquesta trobada tot oferint el màxim de nosaltres, per tal que sigui una diada on
el bolet i el fet lúdic en contacte amb la natura sigui l’objectiu màxim de la nostra
entitat. Un agraïment a tots els voluntaris de la penya i juntes anteriors per la
feina feta. Sense vosaltres, no seríem on som.
Enguany és especial per la coincidència amb la celebració del referèndum, que
marcarà segur el nostre futur col·lectiu.
Amb tot, la Penya Boletaire, amb esperit renovador, impulsem de nou la diada
boletaire que obre la temporada de recollida de bolets a Catalunya, i que per
això i molt més, va ser declarada Festa d’Interès Turístic per la Generalitat de
Catalunya el 1995.
Aquest primer d’octubre, podreu trobar el tradicional Concurs de Bolets, renovat amb nous premis per afavorir la màxima participació de boletaires de totes
les edats i condicions. També hi trobareu una mostra de productes boletaires i
activitats per poder passar un bon dia.
La crema de la monumental falla boletaire del passeig de la Pau de Berga
clourà els molts actes que podreu trobar en aquest programa.
Un agraïment especial a les empreses i institucions col·laboradores que ens
donen suport.
Que tingueu una molt bona pesada de bolets, un bon cap de setmana de tast
boletaire i guardeu-vos un moment per anar a votar!
Ramon Minoves Pujols
President de la Penya Boletaire de Berga

Bases LXI Concurs de boletaires
1. La inscripció i la retirada del tiquet al preu de 5 euros és obligatori per a tots
els concursants. El nombre de concursants serà limitat. Inscripcions fins al dia
28 de setembre a la botiga Confeccions Figols, de Joan Figols, i al Bar Sol, a
la plaça Viladomat de Berga.
2. Serà condició indispensable per a concursar-hi, presentar-se només amb
la quantitat de bolets que pugui portar una sola persona i sense que la cistella
o cove toqui al terra des que s’entra al tancat de la pesada fins a arribar a la
bàscula. En cas contrari, quedarà exclòs del concurs.
3. La participació al concurs serà individual.
4. El començament i el final del concurs serà a Puigventós, al quilòmetre 7 de
la carretera dels Rasos de Peguera (BV-4243), on hi haurà instal·lat el control
de pes.
5. La durada del concurs serà de les 7 a 2/4 de 12 del matí.
6. Les cistelles s’hauran de deixar a la zona de la pesada, que es tancarà
quan s’acabin les inscripcions.
7. Els Concurs de Boletaires té tres categories:
A/ Rovellons
B/ Llenegues negres
C/ Rovelló de més pes
8. La categoria Rovellons està dividida en tres subcategories:
A1- Subcategoria de més de 40 kg
A2- Subcategoria d’entre 20 i 40 kg
A3- Subcategoria de menys de 20 kg
9. El primer premi de la categoria de Llenegues negres serà declarat desert si
el pes dels bolets presentats és inferior a 10 kg.
10. En la categoria del Rovelló de més pes, guanyarà un trofeu el o la concursant que presenti el rovelló de més pes. Els bolets presentats han de ser
sencers i trobar-se en bon estat de conservació.
11. El bolet guanyador de la categoria Rovelló de més pes passarà a ser proser propietat de la Penya Boletaire per a l’exposició de micologia.

Bases LXI Concurs de boletaires
12. El jurat té dret a revisar totes les cistelles dels concursants i, si ho creu
convenient, buidar-ne el contingut.
13. El jurat desqualificarà els bolets presentats que hagin estat congelats,
cuinats, envasats al buit o manipulats per a la seva alteració.
14. Totes les cistelles que portin bolets no comestibles o altres objectes seran
desqualificades.
15. Els participants només podran concursar en una sola de les subcategories de rovellons.
16. Els membres de la Penya Boletaire de Berga no hi poden concursar.
17. Els concursants tenen dret a demanar la comprovació de les cistelles
guanyadores.
18. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
19. Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.

Els premis que s’atorgaran seran els següents:

Rovellons:

A1- Subcategoria de més de 40 kg
1r.
200 € + trofeu especial
2n.
150 €
A2- Subcategoria d’entre 20 i 40 kg
1r.
150 € + trofeu especial
2n.
100 €
A3- Subcategoria de menys de 20 kg
1r.
120 € + trofeu especial
2n.
90 €
3r.
60 €
4t.
50 €
5è.
40 €
6è.
30 €
Resta:
premi de consolació

Llenegues negres:
1r.
2n.
3r.

120 € + trofeu llenega
90 €
60 €

Rovelló de més pes:
1r.

Trofeu rovelló

XII Concurs infantil de boletaires
1. Les inscripcions es faran fins al 30 de setembre a les 12h a la botiga Confeccions Fígols, de Joan Figols, i al Bar Sol, a la plaça Viladomat de Berga.
2. El preu d’inscripció serà de 5 euros.
3. La durada del concurs serà de 10 h a 10:30 h del matí del dia 1 d’octubre.
4. Hi poden participar tots els nens i nenes entre 4 a 7 anys d’edat.
5. Els nens i nenes participants hauran d’anar equipats obligatòriament amb
un cistell. La utilització de bosses de plàstic o d’altres estris per a guardar els
bolets pot suposar la no admissió al concurs.
6. Tenint en compte que el concurs és un joc infantil, els nens i nenes han
d’anar sols. Els pares s’hauran de quedar fora del tancat. Els infants més
petits estaran acompanyats per voluntaris de la penya.
7. La zona de concurs estarà marcada per membres de la Penya Boletaire.
8. Tots els participants rebran un obsequi de record.
9. Els concursants donaran una volta dintre el recinte de la pesada de bolets.
10. Sempre es seguiran les instruccions donades pels membres de la Penya
Boletaire.
11. Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.
12. No es permetrà l’entrada a la zona del concurs a les persones no autoritzades per la Penya Boletaire de Berga.
Hi col·laboren:

Concurs infantil de dibuix.
1. Hi poden participar tots els nens i nenes de les escoles del Berguedà dins
de les categories següents:
P4 - P5 d’educació infantil
1r i 2n d’educació primària
3r i 4rt d’educació primària
5è i 6è d’educació primària
ATENCIÓ! NO ES PODEN PRESENTAR MÉS DE 15 DIBUIXOS PER
CATEGORIA. L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA BASE COMPORTARÀ
L’ELIMINACIÓ DE TOTS ELS DIBUIXOS DE LA CATEGORIA D’AQUELLA
ESCOLA.
2. El tema únic serà bolets. Cal recordar que és un dibuix, no un cartell.
3. Els dibuixos es podran realitzar amb la tècnica que cada alumne desitgi:
colors, retoladors, ceres, collage...
4. Al darrere de cada dibuix hi constarà: el nom i cognoms, el curs i l’escola
on assisteix el/la concursant.
5. El termini de presentació dels dibuixos serà fins al dimarts 26 de setembre,
al Centre de Recursos Pedagògics (plaça dels Països Catalans, 4).
6. Hi haurà tres premis per a cada categoria. El jurat es reserva el dret
d’atorgar algun accèssit, si ho creu convenient.
7. Els dibuixos premiats i els finalistes es retornaran a l’autor/a per mitjà de la
mateixa escola, uns dies després de finalitzar la festa.
8. El jurat comunicarà a les escoles el nom dels guanyadors. El seu veredicte
serà inapel·lable.
9. El lliurament dels premis serà el dia de la festa, el diumenge 1 d’octubre
a Puigventós, després del Concurs Infantil de Bolets, aproximadament a les
11 del matí. Es demana als premiats que assisteixin a l’entrega de premis de
Puigventós. En cas de no poder-hi ser, se’ls farà arribar el diploma.
10. Els dibuixos premiats i els finalistes quedaran exposats al vestíbul del
Casal Cívic de Berga (antic Casal de Gent Gran) a la plaça de Sant Joan.

Concurs infantil de dibuix.
11. Tots els finalistes tindran un record.
12. El concurs compta amb la col·laboració de l’establiment de plats cuinats CAL ASPACHS de Berga, que ofereix als premiats vals per a plates de
canelons d’aquest establiment. També el PARC D’AVENTURES DEL CATLLARÀS, de la Pobla de Lillet, ofereix vals a tots els participants al concurs.

Col·laboren:

Cançó del boletaire.
Anem, companys, anem,
fadrinets i minyons,
rient i fent gatzara
trobarem bons rovellons.
Quan al bosc arribem
contents i amb il·lusió,
les colles es parteixen
per trobar el bolet millor.
Un rovelló he trobat,
llenegues més enllà;
quin goig fa, quina joia
caminant d’ací i d’allà.

Bosquerols de tota mena
que han sortit de bon matí,
les cistelles porten plenes
de rovellons, a desdir.
Amb la bota preparada
d’un vinet que Déu n’hi dó
i cantant nostra tonada
buscarem bolets millor.
Anem, companys, anem,
fadrinets i minyons,
rient i fent gatzara
trobarem bons rovellons.
F.Vilardaga

		
		

Sol·licitud d’inscripció a la
Penya Boletaire de Berga

Dades Personals
Nom i Cognoms ...............................................................................................
Carrer ...............................................................................................................
Núm .......................................... Pis ................. NIF ........................................
Població ...........................................................Codi Postal .............................
Telèfon .............................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................

Preu inscripció 12 € anuals
Dades bancàries
Banc .................................................................................................................
Adreça Agència ................................................................................................
Codi postal .................................. Població .....................................................
IBAN:
E S

Signatura del titular del compte

Cal enviar aquesta sol·licitud per correu postal a:
Penya Boletaire de Berga
www.penyaboletaireberga.cat
Apartat de Correus, 142
08600 Berga (Barcelona)

Berga Bolet 2017.
Per quart any consecutiu, la unió de comerciants Centre Comercial Carrer
Major, estem preparats per acollir una nova edició de la festa Berga Bolet.
Nous reptes, millores, innovacions i consolidació ens empenyen a fer una
gran festa, que inundi carrers i places de visitants d’aquí i d’allà, i acollir-los
amb les nostres millors gales i amb el nostre gran protagonista: EL BOLET!
Aquest any, com a novetat, arranquem la festa el divendres! Durant tot el dia
ja es podrà visitar el bosc en ple centre comercial, passejar tot gaudint dels
aparadors engalanats especialment per a la festa, i al vespre, queda’t a menjar un pintxo al sopar popular, i comprova si ets un expert en bolets al gran
concurs popular!
Dissabte, parades plenes de bolets i cistells, enmig d’artesans i demostració
d’oficis, tallers i activitats infantils, música en viu, degustacions…, faran passar les hores en un ambient agradable i acollidor.
Un festa encarada a tots els públics i on tothom hi troba el seu espai: música
en viu, entreteniment, compres, menjar…
Pel que fa al Concurs de Tapes, acte que pren cada any més força i envergadura, hi tenim un gran repte: augmentar el número de degustacions i
d’establiments col·laboradors, amb l’ajuda d’algun personatge mediàtic, un
show cooking…, i sobretot equipar carrers i places d’elements que facin més
confortable el passeig.
La part cultural i educativa de la festa vindria de la mà i amb l’ajuda de
grans experts, de xerrades i divulgacions del medi i de l’entorn, així com
l’aprenentatge i coneixença de les classes i tipologies de totes les espècies
micològiques. Tot això es fa propici en un entorn adequat, podent transformar
una de les nostres places en un bosc interactiu on la gent es trobi envoltat de
natura en plena ciutat i es faci partícip d’una experiència única.
Tenim tots els elements perquè ciutadans i visitants gaudeixin d’una gran
experiència del bolet. Us hi esperem!
UNIÓ DE COMERCIANTS CENTRE COMERCIAL CARRER MAJOR

Programa d’actes
Divendres 29 de setembre
19:00 h
Sala blava del Casal Cívic de Berga (antic Casal d’Avis) plaça de Sant
Joan, 1 de Berga
XERRADA: “METEOROLOGIA I BOLETS”.
A càrrec de la meteoròloga berguedana de TV3, GEMMA PUIG.
Acte gratuït i obert a tothom.

Divendres 29 i dissabte 30 de setembre
ACTIVITATS LÚDIQUES I GASTRONÒMIQUES a la mostra BERGABOLET organitzada pel Centre Comercial Carrer Major.
El divendres 29 de setembre, durant tot el dia, endinsa’t al bosc i gaudeix dels aparadors engalanats. Al vespre, sopar popular de pintxos i
concurs de coneixença de bolets.

El dissabte 30 de setembre, durant tota la jornada hi haurà parades plenes de bolets i cistells enmig d’artesans i demostració d’oficis,
tallers i activitats infantils, música en viu, degustacions i molt més. Se
celebrarà el concorregut Concurs de Tapes i també hi haurà show cooking i divulgació del món boletaire.

Diumenge 1 d’octubre
7:00h – 11:30 h
61è CONCURS DE BOLETAIRES
Pla de Puigventós, Espinalbet (Castellar del Riu), al quilòmetre 7 de la
carretera (BV-4243) de Berga als Rasos de Peguera.
8.30 h
INICI SORTIDA AUTOBUSOS DE BERGA EN DIRECCIÓ A PUIGVENTÓS.
Davant de l’administració del passeig de la Pau de Berga.
Cada ½ hora sortirà un bus de Berga en direcció a Puigventós (08.30 h,
09.00 h, 09.30 h, 10.00 h i 10.30 h). La tornada serà a partir de la 12.00 del
migdia (12.00 h, 12.30 h, 13,00 h, 13,30 h, 14.00 h). Els seients de cada
bus estaran numerats i, per accedir-hi, cal reservar obligatòriament el
bitllet, que serà d’anada i tornada al preu de 2 €.

La compra del tiquet s’ha de fer al Consell Comarcal del
Berguedà o reservar-lo al telèfon: 93 822 15 00.

Programa d’actes
9:00 h
1a FIRA BOLETAIRE DE CASTELLAR DEL RIU
Entrepans de botifarra negra, tastet, cansalada, begudes variades, cafè
i molt més. Venda de tiquets al mateix lloc.
Fira-mostra de productes relacionats amb el món boletaire: cistells, ganivets, joies, formatges i altres.
10:00 h
12è CONCURS INFANTIL DE BOLETAIRES
Inscripcions a la zona de la pesada. Obert a nenes i nens de 4 a 7 anys.
10:30 h
APARADOR DE CUINA DEL BOLET
Venda de productes de cuina del Berguedà.
11:00 h
Zona de la pesada.
Lliurament de premis dels concursos de Dibuix Infantil, Fotografia i del
Concurs Infantil de Boletaires.
11:30 h
NOMENAMENT DELS BOLETAIRES D’HONOR.
Amb la presència d’autoritats locals, comarcals i convidades.
BOLETAIRES D’HONOR 2017:

- Jesús Perarnau i Vilaseca
President de la Penya Boletaire del 2010 al 2016.

Programa d’actes
BOLETAIRES D’HONOR 2017:

- Joaquim Mas i Camprubí (Foto de Dolors Clotet/Regió7)
Cap de les brigades municipals de l’Ajuntament de Berga i col·laborador
de la Festa dels Bolets i de la Penya Boletaire.

- Gemma Puig i Feliu (Foto TV3)
Meteoròloga de TV3.

Programa d’actes
A CONTINUACIÓ.
61è CONCURS DE BOLETAIRES
Presentació de cistells i bolets participants. Tancament de les inscripcions i pesada dels bolets.
12:30 h
Lliurament de premis del Concurs de Boletaires, al mateix pla de Puigventós.
13:00 h
Sortida de la comitiva de Puigventós, encapçalada pel grup de la falla,
en direcció a Berga.
AL PASSEIG DE LA PAU
18:30 h
AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Berga Jove
20:15 h
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI.
A càrrec de la Pirotècnia IGUAL.
20:30 h
Cremada de la falla amb una
espectacular encesa.

(Col·labora: Joieria Rellotgeria Saez)

Bases XXXVII Concurs fotogràfic
“EL MÓN DEL BOLET”
Participants: Qualsevol persona que ho desitgi.
Tema: Els BOLETS i el seu entorn en tots els seus aspectes.
Obres: Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 imatges.
Format: Les fotografies s’han de presentar en format JPG amb una mida mínima pel costat més llarg de 3000 punts i una mida màxima d’arxiu de 8 Mb.
Presentació: Cada imatge haurà de tenir un títol que serà el nom del propi
fitxer.
Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a:
penyaboletaireberga@gmail.com
S’haurà de fer constar també, el nom , l’adreça, el telèfon i el correu electrònic
de cada participant en el cos del correu electrònic d’enviament.
Si pertany a una associació fotogràfica o micològica també s’hi farà constar.
El termini màxim per a la presentació de les obres al concurs sera el 16 de
setembre.
Veredicte: Durant la darrera setmana de Setembre es reunirà el jurat, format
per persones de reconeguda solvència de diferents entitats fotogràfiques, i es
farà una sel•lecció de 25 fotografies i s’adjudicaran els premis.
Les 25 fotografies sel•leccionades s’imprimiran amb la màxima qualitat per
a l’exposició. Abans del diumenge 1 d’octubre es publicaran a les diferents
webs i xarxes socials de l’organització. També es comunicarà als guanyadors
via correu electrònic.
Premis
1r premi: 250€ + trofeu especial
2on premi: 125€
3er premi:

65€

El seu lliurament serà el mateix dia 1 d’octubre, per als guanyadors que
puguin assistir a la LXI festa dels Bolets de Berga. En cas contrari s’enviarà.
Exposició: Sera al vestíbul del Casal de Gent Gran de Berga, PI de St. Joan
s/n. Horari: de 9 a 20 de dilluns a dissabte. Des del dia 30 de setembre fins
al 16 d’octubre.

CONSIDERACIONS GENERALS
El concurs és anònim, de tal manera que les fotografies no poden tenir marques d’aigua ni signatures que permetin identificar l’autor. Cada autor només
podrà optar a un sol premi. El jurat qualificador no podrà declarar cap premi
desert . Les fotografies que no s’ajustin a les bases seran desqualificades.
Els autors reconeixen ser posseïdors del copyright de les fotografies que presenten i per tant de posseir els corresponents drets d’imatge.
Els autors de les fotografies premiades cedeixen els seus drets d’imatge i
aquestes podran ser utilitzades i reproduïdes per l’organització, física o virtualment, sempre fent constar el nom de l’autor, en cartells, catàlegs, dossiers
de premsa, reportatges, etc.
Pel sol fet de prendre part en aquest saló, els participants accepten les condicions d’aquestes bases. L’organització resoldrà qualsevol circumstància no
prevista en aquestes bases.
Organitza: Penya Boletaire de Berga
Col•laboren: Ajuntament de Berga, AFTAO de Berga, Casal de Gent Gran
de Berga, FotoLuigi.

Manual del bon boletaire.
La massiva afluència de boletaires als boscos del Berguedà ens obliga a tots
a tenir una ferma actitud de respecte i cura envers el medi natural.
Cuidarla natura és responsabilitat de tots i un deure envers les generacions
del futur.
En aquest repte de preservar el medi ambient hi tenim tots un paper a jugar
però, molt especialment, tots aquells a qui ens agrada anar a buscar, collir o
caçar bolets, cada any.
El manual del bon boletaire ens recorda quin comportament i quina sensibiltat
hem de tenir amb la natura:
1. Recordem la prohibició de fer foc.
2. Respectem el bosc amb civisme i estima.
3. No embrutem el bosc i emportem-nos les deixalles a casa o al contenido
del poble més proper.
4. No portem envasos de vidre al bosc. Pensem que en cas que es trenquin,
l’efecte lupa pot causar un incendi.
5. Si fumem, assegurem-nos que les burilles quedin ben apagades.
6. Un bon boletaire és aquell que no deixa rastre del seu pas pel bosc.
7. Per trobar bolets, no cal esgarrepar ni arrencar l’herba. Si n’hi ha, nomès
palpant el terra ja els notarem.
8. És aconsellable collir els bolets amb ganivet i deixar la cua al terra.
9. Cal que sapiguem diferenciar els bolets comestibles dels que no ho són i,
sobretot, cal que reconeguem els que són perillosament tòxics.
10. Si dubtem, cal no agafar cap bolet que no siguem capaços d’identificar.
11. Si trobem bolets no comestibles o gastronòmicament poc interessants no
cal malmetre’ls ni jugar-hi, senzillament es deixen on són.
12. Pensem que el cotxe és un mitjà per aproximar-nos al bosc i no pas per
devastar-lo.

13. Utilitzem correctament les pistes forestals principals i no circulem pels
boscos o camps a través amb vehicles motoritzats, ni tampoc pels camins
afectats per la llei d’accés al medi natural.
14. Cal que respectem les tanques dels prats on hi pastura el bestiar i que
no ens fiquem en camps conreats. Si és necessari obrir alguna tanca, un cop
haguem passat, la tornem a tancar.
15. Siguem respectuosos al voltant de les cases habitades, ja que podem
molestar.
16. No podem aparcar dins dels prats o llocs on es pogui malmetre el menjar
dels animals.
17. Si volem fer drecera, no podem travessar els camps o els prats perquè es
fan malbé collites o pastures.
18. Cal que deixem les pistes o camins lliures, ja que són molt necessaris pel
desenvolupament de la feina quotidiana de moltes persones.
19. Recordem que és recomanable la utilització de cistells de vimet, ja que
es espores dels bolets que hem collit tornaran a caure al bosc. No fem servir
mai bosses de plàstic.

20. Els boletaires són gent que sempre estan disposats a ajudar davant d’un
dubte o qualsevol imprevist. Seguim els seus consells.
21. Seguim els consells i explicacions de l’Assosiació Catalana de Micologia,
ja que ens poden ajudar a conèixer les diferents espècies de bolets i quins
hem de collir o no.
22. És molt necessari seguir totes les normes i consells del Departament de
Medi Ambient, ja sigui per escrit o de paraula, a través dels agents forestals.
23. No agafem llenya del bosc que ja estigu tallas i preparada. El més normal
és que ja tingui un propietari que ha fet un esforç. Nosaltres no tenim cap dret
a emportar-nos-la.
24. Quan entrem al bosc, hem de buscar un punt de referència per orientarnos si ens perdem.
25. En cas de boira, quedem-nos quiets. Tard o d’hora s’aixecarà i trobarem
el nostre punt de referència.

La Penya Boletaire de Berga agraeix la
col·laboració de les següents entitats ,
institucions i empreses.

El nostre agraiment a:
Televisió del Berguedà, Nació Digital Berguedà, Pànxing, Ràdio Puig-reig, Aquí Berguedà,
Regió 7, Tasta.cat, Grup d’Art Verdaguer 7, Restaurant Els Roures, Policia Local de Berga, ADF,
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Bombers de Berga, Protecció Civil, Creu Roja del Berguedà,
Comercial Molí del Castell, Caprabo Eroski, Sonorització Casòliva, Tracto Berga NISSAN.

Edita: Penya Boletaire de Berga
Disseny i Maquetació: www.produccionsmc.com

