


PRÒLEG

La terra que trepitgem, la que fa olor de moll quan comença la tardor, ha estat, 
durant segles, font de recursos naturals que han millorat i han ajudat a promou-
re la vida dels pobles. A tots els nivells, les persones i comunitats del nostre en-
torn hem aprofitat els fruits dels frondosos boscos berguedans: energia, aliment 
i, en les darreres dècades, oci, ens han estat proporcionats, sense donar res a 
canvi, servint-nos directament de la natura, dia rere dia. 

Els bolets són un dels exemples més representatius del nostre entorn. Hem 
sabut transformar un producte de la cuina més quotidiana en un concepte cultu-
ral, no només gastronòmic sinó de model d’oci de cap de setmana, d’expressió 
artística i de deler polièdric dels sentits.

Hi ha, però, un perill que fa molt temps que contemplem i que cada vegada és 
més intens. El podríem anomenar, fent un símil dels barris de les grans ciutats, 
“gentrificació dels boscos”. Fins ara, l’extracció de la natura podia considerar-
se justa, en la recol·lecta tradicional que s’havia dut a terme, no hi havia dany 
a l’entorn. S’havien cuidat i respectat els boscos com a bé comunitari (tot i que 
sovint no ho eren) d’accés lliure, generosos, accessibles a tothom, sobretot 
camperols i gent de la terra que els coneixia com o més que el palmell de 
la seva pròpia mà. Llenegueres, rovelloneres... localitzades de generació en 
generació. Aquest era el factor que feia únic el fet d’anar a buscar bolets. Hi 
hem anat amb l’avi, els hem après a cuinar a casa... Natura i tradició són les 
claus que criden l’atenció. Haurem de mirar de no perdre-les pel camí. Que un 
circuit organitzat no passi per sobre la lleneguera de l’àvia, que no trobem més 
bosses de plàstic que fredolics, que diumenge a la tarda puguem passejar pel 
bosc, sense sensació que hi ha passat un motocultor a última hora del matí. 
Les administracions ens hi haurem de posar, treballarem en la pedagogia, per 
explicar la importància dels boscos, la seva diversitat, el benefici que aporten a 
les comunitats que hi habiten i al planeta on vivim. D’aquesta manera, haurem 
d’intentar que, qui entri al bosc, ho faci amb el respecte i la cura que han per-
mès, durant segles, que aquests nostres santuaris facin goig i, quan arriba la 
tardor, s’omplin de vida en forma d’extraordinaris bolets.

Benvinguda, doncs, la festa boletaire, berguedana per excel·lència. Gaudim-ne 
un any més.

Equip de govern

Ajuntament de Berga



PRÒLEG

Amics boletaires,

Un any més som a les portes d’una nova temporada de bolets. Enguany, grà-
cies a les pluges acumulades durant la primavera i l’estiu, sembla que ha co-
mençat molt bé, si la comparem amb la de l’any passat, que va ser molt dolenta. 
Tot i que s’han fet bolets molt aviat, esperem que el temps acompanyi i s’allargui 
tota la tardor.

Des de l’Ajuntament de Castellar del Riu no ens cansem de demanar el res-
pecte per la natura i les propietats privades, que tots puguem gaudir dels bolets 
sense malmetre els boscos i prats dels nostres municipis. El bolet, a la nostra 
comarca, és un motor econòmic i turístic molt important, aprenem a conviure 
boletaires i gent del país de la millor manera possible.

Vull agrair, per acabar, a la gent de la Penya Boletaire la feina que fan durant tot 
l’any per tal que sigui possible aquesta festa.

Us esperem a tots el diumenge dia 28 d’octubre a Puigventós.

Adrià Solé i Giralt

Alcalde de Castellar del Riu



PRÒLEG
Benvolguts amics i amigues boletaires,

Aquest any celebrem el 62è Concurs de Boletaires de Berga a Puigventós, festa 
declarada d’Interès Turístic per la Generalitat de Catalunya el 1995. I ho fem amb 
l’impuls de noves idees per fer-la més animada, més participada i més boletaire que 
mai. 

Per això, aquest any, la junta de la Penya ha decidit endarrerir la Festa dels Bolets 
a finals d’octubre. Aquesta decisió l’hem pres per adaptar-nos a la nova realitat del 
canvi climàtic global que retarda les pluges i les fa més escasses. Tot i que aquest 
és un any plujós. Amb aquest canvi, pretenem assegurar millors collites de bolets 
i, per tant, tenir una festa més lluïda. Els canvis sempre són arriscats, però ens cal 
provar fórmules per seguir mostrant al món que som una gran comarca boletaire.  

En aquest 62è Concurs de Boletaires hem modificat el reglament per fer-lo més 
obert i participat. També seguirem desenvolupant la mostra de productes boletaires 
amb paradetes que ens oferiran bons articles artesanals relacionats amb el món del 
bolet.

Per la Penya Boletaire són molt importants les famílies que ens visiten cada any i, 
per això, hem programat canvis per fer més divertit el concurs de boletaires infantil; 
separarem zones per edats i farem d’altres innovacions. En aquest nou impuls, 
també cerquem nous assistents interessats en participar d’aquest esdeveniment i 
hem programat un seguit d’activitats adreçades a tots els públics i que comporta-
ran moltes i variades sorpreses: taules de llum per a treballar els sentits, com és la 
vida al bosc, bicicletes elèctriques que fan crispetes, música tradicional en directe, 
inflables... 

I, sobretot, no us podeu perdre la falla monumental plantada al passeig de la Pau de 
Berga i la lluminosa pirotècnia que l’encendrà el diumenge al vespre. 

Des de la Penya Boletaire de Berga volem agrair la feina feta per tots els voluntaris 
de l’entitat, tots som Penya Boletaire. I també volem donar les gràcies a les empre-
ses col·laboradores i institucions públiques que, any rere any, ens continuen donant 
suport en les nostres activitats.

Que tinguem tots un bon any carregat de bolets i des d’aquí us convidem a partici-
par de la vostra festa.

Ramon Minoves

President de la Penya Boletaire





Bases LXII 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 27 de d’octubre a la botiga de Joan Figols Confeccions i al Bar Sol, a la 
plaça Viladomat de Berga.

2. Serà condició indispensable per a concursar, presentar-se només amb la 
quantitat de bolets que pugui portar una sola persona, i sense que la cistella 
o cove toqui el 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, on estarà 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. En la categoria del rovelló de més pes, guanyarà un trofeu el o la concur-
sant que presenti el rovelló de més pes. Els bolets presentats han de ser 
sencers i en bon estat de conservació.

9. El guanyador de la categoria rovelló de més pes passarà a ser propietat de 
la Penya Boletaire.

10. La categoria de rovellons està dividida en tres subcategories: 

 A. Categoria de més de 40 kg.

 B. Categoria d’entre 20 i 40 kg.

 C. Categoria de menys de 20 kg.

11. El primer premi de la categoria de llenegues negres serà declarat desert 
si el pes dels bolets presentats és inferior a 10 kg.



Bases LXII 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 membres de la Penya Boletaire de Berga no hi poden concursar.

16. Els concursants tenen dret a demanar la comprovació de les cistelles 
guanyadores.

17. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

18. Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.



Els premis que s’atorgaran seran els següents:

Rovellons:
A-Categoria de més de 40 kg.
 1r. 200 € + trofeu especial
 2n. 150 € 
B-Categoria d’entre 20 i 40 kg.
 1r. 150 € + trofeu especial
 2n. 100 € 
C-Categoria 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. 120 € + trofeu llenega
 2n. 90 € 
 3r. 60 € 

Rovelló de més pes:
 1r. Trofeu

Fotos: Ajuntament de Berga





XIII Concurs infantil de boletaires
1. Les inscripcions es faran fins al 27 d’octubre a la botiga Confeccions Fí-
gols, 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 10h a 10:30 h del matí.

4. Hi poden participar tots els nens i nenes entre 4 i 10 anys d’edat.

5. Les categories del concurs són:

 A. De 4 a 6 anys

 B. De 7 a 8 anys

 C. De 9 a 10 anys

6. 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.

7. Tenint en compte que el concurs és un joc infantil, els nens han d’anar sols. 
Els pares s’hauran de quedar fora del tancat. Els infants més petits estaran 
acompanyats per voluntaris de la Penya Boletaire.

8. La zona de concurs estarà marcada per membres de la Penya Boletaire.

9. Tots els participants rebran un obsequi de record.

10. Els concursants donaran una volta dintre el recinte de la pesada de bolets.

11. Sempre es seguiran les instruccions donades pels membres de la Penya 
Boletaire.

12. Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.

13. No es permetrà l’entrada a la zona del concurs a les persones no autorit-
zades 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 i P5 d’educació infantil

1r i 2n d’educació primària 

3r i 4t d’educació primària 

5è i 6è d’educació primària

ATENCIÓ!

NO ES PODEN PRESENTAR MÉS DE 15 DIBUIXOS PER CATEGO-
RIA I ESCOLA. 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 dilluns s 22 d’octubre, 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, diumenge 28 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.



Concurs infantil de dibuix.
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 del 
27 d’octubre al 15 de novembre. 

11. Tots els finalistes tindran un record.

Hi col·laboren: 





  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:

 
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)

Cançó del boletaire.

E S

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 do,
i cantant nostra tonada
buscarem bolets millor.

Anem, companys, anem,
fadrinets i minyons,
rient i fent gatzara
trobarem bons rovellons.

F. Vilardaga



Televisió del Berguedà participa a la Festa dels Bolets enre-
gistrant un programa especial al plà de Puigventós per a po-
der veure els millors cistells i parlar amb els protagonistes 
de la festa.

A més, es parlarà de cuina, de la falla i es coneixerà al guan-
yador o guanyadora del concurs.

Un programa especial que es podrà veure a la Televisió del 
Berguedà el dilluns 29 d’octubre a les 22:30h. 



Berga Bolet 2018.
Berga Comercial aposta pel bolet com a element diferenciador i promocional de la 
nostra comarca, i això permet teixir complicitats amb entitats i emprenedors de les 
nostres contrades. És per aquest motiu que, durant aquests dies, s’anima la població 
a participar a les dues gimcanes i a visitar l’exposició d’homenatge a Josep Deseuras.

Per una banda, l’eix del carrer Major de Berga Comercial, conjuntament amb la Penya 
Boletaire i l’Àmbit de Recerques del Berguedà, organitza una gimcana on els visitants 
recorreran l’exposició de la història de la Penya Boletaire, i hauran d’omplir un for-
mulari de preguntes, tot observant els plafons històrics que es troben als locals d’Art 
Major del carrer Major. L’exposició i la gimcana se celebraran del 18 de setembre al 16 
d’octubre. Entre tots els participants que responguin les preguntes, se sortejarà una 
càmera fotogràfica.

El sorteig tindrà lloc davant de la falla de la Penya Boletaire, el diumenge 28 d’octubre, 
a les 8 del vespre. Les butlletes es trobaran als establiments adherits a Berga Comer-
cial del carrer Major, i les butlletes omplertes es podran dipositar a l’Oficina de Turisme 
de Berga. 

També al carrer Major, els aparadors dels establiments adherits a Berga Comercial, 
durant aquesta tardor, lluiran fotografies fetes per Josep Deseuras en les darreres 
dècades, sumant-se així a la commemoració de l’any Deseuras.

Per altra banda, l’Eix 3 Branques de Berga Comercial, conjuntament amb el Museu 
d’Art del Bolet de Montmajor, organitza una gimcana on els participants hauran de 
buscar 30 espècies de bolets, una a cadascun dels establiments adherits a l’Eix 3 
Branques de Berga Comercial. Els bolets han estat elaborats manualment i cedits per 
l’artista Josefina Vilajosana. 

Les fitxes que caldrà omplir es troben als esmentats establiments, i entre els partici-
pants es sortejaran 10 entrades dobles per visitar el Museu del Bolet de Montmajor, 10 
àpats al restaurant La plaça de Montmajor, i 10 làmines il·lustrades per l’artista Rubén 
Torres. 

La gimcana es podrà realitzar de l’1 al 27 d’octubre, i el sorteig, que anirà acompanyat 
d’altres activitats lúdiques, es realitzarà dilluns 29 d’octubre a les 17:30 h a la plaça 
Països Catalans.





Programa d’actes
Diumenge 28 d’octubre

07:00 h - 11:30 h. 62è Concurs de Boletaires.

Pla de Puigventós, Espinalbet (Castellar del Riu), al quilòmetre 7 de la carre-
tera (BV-4243) de Berga als Rasos de Peguera.

08:30 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 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, al preu d’1 
euro l’anada i 1 euro la tornada. La compra del tiquet s’ha de fer al Consell 
Comarcal del Berguedà o reservar-lo al telèfon 93 822 15 00. 

09:00 h. Esmorzar popular amb entrepans de botifarra negra, tastet, cansala-
da, 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.

Actuació dels Rustiks de Vallcebre durant el matí.

Activitats diverses: 

Carpes d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona: bicicletes elèctri-
ques. “Vine a pedalar i faràs crispetes!”. El món del bosc (educació ambien-
tal). 

Inflable per a la mainada.

10:00 h.13è Concurs Infantil de Boletaires. 

Inscripcions a Cal Fígols (plaça Viladomat) i a la zona de la pesada. Obert 
a nenes i nens de 4 a 10 anys, dividits en diverses categories segons edat.

10:30 h. Aparador de la cuina del bolet i venda de productes de cuina del 
Berguedà.

11:00 h. Zona de la pesada.

Lliurament de premis del Concurs de Dibuix Infantil, Concurs de Fotografia i 
del Concurs Infantil de Boletaires.



Programa d’actes
11:30 h. Nomenament dels Boletaires d’Honor, amb la presència d’autoritats 
locals, comarcals i convidades. 

BOLETAIRES D’HONOR 2018:

- Damià Calvet i Valera.
Conseller de Territori i Sostenibilitat

de la Generalitat de Catalunya.

- Lluís Torner i Sabata.
Doctor, catedràtic i director de l’Institut

de Ciències Fotòniques de Catalunya. Foto: Ajuntament de Berga



Programa d’actes

A continuació, 62è 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:

18:00 h. Audició de sardanes amb la Cobla Pirineu.

19:45 h. Davant de la falla, sorteig d’una càmera de fotos entre les persones 
que hagin participat al Concurs-gimcana Art Bolet, del Centre comercial Tres 
Branques de Bergacomercial.

Tot seguit, espectacular encesa i cremada de la falla. (Hi col·labora: Joieria 
i rellotgeria Saez).

Programa d’actes

BOLETAIRES D’HONOR 2018:

- Gerard Isanta i Lasierra.
Director general de Bgrup.

- Jordi Badia i Parera.
Cuiner del restaurant La Cabana

Foto: Ajuntament de Berga



Bases XXXVIII Concurs fotogràfic
“EL MÓN DEL BOLET”

BASES
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 mí-
nima 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 al mateix 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 serà el 15 
d’octubre.

Veredicte: durant la tercera setmana d’octubre es reunirà el jurat, format per 
persones de reconeguda solvència de diferents entitats fotogràfiques, i es 
farà una selecció de 25 fotografies i s’adjudicaran els premis.

Les 25 fotografies seleccionades s’imprimiran amb la màxima qualitat per a 
l’exposició. Abans del dissabte 27 d’octubre es publicaran als 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 dia 28 d’octubre, pels guanyadors que puguin assistir 
a la LXII Festa dels Bolets de Berga. En cas contrari, s’enviarà.

Exposició: serà al vestíbul del Casal Cívic de Berga (antic casal de gent gran) 
a la plaça de Sant Joan s/n. Horari: de 9 a 21 h de dilluns a divendres. El dis-
sabte de 10 a 13:30 h i de 16 a 21 h. Des del 25 d’octubre al 13 de novembre.



CONSIDERACIONS GENERALS

El concurs és anònim, de tal manera que les fotografies no poden tenir mar-
ques 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 pre-
senten 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, re-
portatges, 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 i Foto Luigi.

Hi col·laboren: Ajuntament de Berga, Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i 
Oficis de Berga (AFTDAO) i Casal Cívic de Berga.



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.

Cuidar la 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 molt 
important a jugar, però molt especialment tots aquells a qui ens agrada, cada 
any, anar a buscar o collir bolets.

El manual del bon boletaire ens recorda quin comportament i quina sensibili-
tat 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 deixem-les 
als contenidors del poble més proper, separant-les i llençant-les al contenidor 
adient (paper, plàstic, orgànica o brossa).

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 i no les 
deixem al bosc.

6. Un bon boletaire és aquell que no deixa rastre del seu pas pel bosc.

7. Per trobar bolets, no cal esgarrapar ni arrencar l’herba. Si n’hi ha, només 
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 
a 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. Mai, sota cap concepte, ens acostarem o 
molestarem al bestiar, ja que no sabem com pot reaccionar.

15. Siguem respectuosos al voltant de les cases habitades, ja que podem 
molestar.

16. No podem aparcar dins dels prats o llocs on es pugui malmetre el menjar 
dels animals.

17. Si volem fer drecera, no podem travessar els camps o els prats perquè es 
fan malbé collites i pastures.

18. Cal que deixem les pistes o camins lliures, ja que són molt necessaris per 
al desenvolupament de la feina quotidiana de moltes persones que viuen i 
treballen al bosc.

19. Recordem que és recomanable la utilització de cistells de vímet, ja que 
les espores dels bolets que hem collit tornaran a caure al bosc. No fem servir 
mai bosses de plàstic ni galledes.



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’Associació Catalana de Micologia, 
ja que ens poden ajudar a conèixer les diferents espècies de bolets i, sobre-
tot, quins hem de collir i quins no.

22. És molt necessari seguir totes les normes i consells dels departaments de 
Medi Ambient,  Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, ja sigui per escrit o 
de paraula, a través dels agents forestals.

23. No agafem llenya del bosc que ja estigui tallada i preparada. El més nor-
mal 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 orientar-
nos si ens perdem.

25. En cas de boira, quedem-nos quiets. Tard o d’hora s’aixecarà i trobarem 
el nostre punt de referència.



Foto: Ajuntament de Berga



Foto: Ajuntament de Berga



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, Regió 7, Tasta.cat, 
Aquí Berguedà, Grup d’Art Verdaguer 7, Restaurant Els Roures, Policia Local de Berga, ADF, Mossos 
d’Esquadra, Servei Català de Trànsit, 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




