Juli Gendrau i Farguell
Alcalde de Berga

PRÒLEG
Com cada any a la tardor arriba la temporada dels bolets, uns anys millors que
altres, però el primer diumenge d’octubre sempre hi ha la Festa dels Bolets.
Com molt bé sabeu, Berguedà i bolets han caminat junts des de fa anys i això
gràcies, també, a la feina feta per la de la Penya Boletaire de Berga.
Voldria parlar-vos de les propietats de la suma. Una d’elles és la propietat associativa: el resultat de la suma és independent de la forma en què s’agrupen
els sumands. Amb això us vull dir que si ens associem, ens agrupem, ens unim,
que si utilitzem sinergies d’uns i altres, segur que el resultat serà molt positiu.
Una altra propietat és la distributiva de la suma respecte el producte, mai tant
ben dit, i deixeu-me fer el joc de paraules: la suma de tots farà que en surti el
millor producte.
Podria seguir amb les matemàtiques però el resultat acabaria sent el mateix:
hem de sumar uns i altres, administracions i associacions, el públic i el privat,
l’emprenedor i aquell que no ho és tant. Només així aconseguirem uns bons
resultats, uns resultats positius. Això és el que ha fet des del primer moment la
gent de la Penya Boletaire de Berga.
És el moment d’aprofitar l’oportunitat de donar-nos a conèixer; de fomentar la
qualitat dels productes locals, a més de l’entorn i d’un paisatge únic.
Per això convido a tots i totes els que ens acompanyeu durant la Festa dels
Bolets que gaudiu d’aquest entorn; que reflexionem si hi tenim un comportament ètic; si el gestionem d’una manera eficient i responsable. Si és així, estic
convençut que trobarem, en aquest recurs natural i cultural, un espai generador
de riquesa necessari en els nostres dies.
Felicitats a la Penya Boletaire de Berga per la feina feta i a tots i cadascun dels
amants del territori que feu possible , un any més, que puguem gaudir d’una
bona Festa dels Bolets.
Bona Festa a tothom i molt bona temporada!

Adrià Solé i Giralt
Alcalde de Castellar del Riu

PRÒLEG
Benvolguts amics boletaires,
Des de l’ Ajuntament de Castellar del Riu ja fa dies que esperem la festa dels
bolets. Una trobada que any rere any ens porta al nostre municipi molta gent
que estima la muntanya i els bolets, sempre des del respecte al bosc i a la
natura.
Creiem que la defensa de les nostres tradicions, de la cultura i la gastronomia
en els pobles d’ arreu, per petits que siguin, ajuda a fer país i una festa com
aquesta ens fa ser com som, ens imprimeix un caràcter diferenciat. Només
anant tots en la mateixa direcció podrem assolir un horitzó de progrés i superar
les dificultats del moment.
Permeteu-me com sempre agraïr a la Penya Boletaire i a l´Ajuntament de Berga, tota la feina que dediquen perquè aquesta festa dels bolets sigui possible i
doni a conèixer a tothom el nostre municipi.

Gràcies i bona Festa dels Bolets!!!

Jesús Perarnau Vilaseca
President de la Penya Boletaire

PRÒLEG
Companys, amigues, amics i gent del món boletaire, la tardor arriba de nou i la
Penya Boletaire de Berga no es pot oblidar d’organitzar el concurs, que aquest
any ja és el que fa 57.
És una festa que ens omple d’orgull i satisfacció, ja que en aquest paratge de
Puigventós es reuneix gent de totes les contrades.
El pròxim diumenge 6 d’octubre esperem retrobar-nos per poder fer un bon
esmorzar amb tastets, cansalada, botifarra negra i, sens falta, collint molts bolets, que és el més important del dia. Esperem que aquest any en puguem collir
més que les últimes vegades, ja que sembla que les pluges ens acompanyen.
Voldria agrair a tota la gent que col•labora i participa en l’organització de la
diada: persones que ajuden desinteressadament, ajuntaments, empreses... i
tothom que ens dóna suport.

US ESPEREM A TOTS I TOTES.
BONA FESTA !!

Bases LVII 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.
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 al terra des que s’entra al tancat de la pesada fins 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 bolets tindran TRES categories:
A/ Rovellons
B/ Llenegues negres
C/ Rovelló de més pes
8. En la categoria del “Bolet de més pes”, guanyaran un trofeu els tres
concursants (1r, 2n i 3r) que presentin els Rovellons de més pes. Els bolets
presentats han de ser sencers i en bon estat de conservació.
9. Els tres primers premis de la categoria “Bolet de més pes” passaran a ser
propietat de la Penya Boletaire per a la exposició de micologia.
10. El primer premi de la categoria “Rovellons “ serà declarat desert si el pes
dels bolets presentats és inferior a 25 kg.
11. El segon premi de la categoria “Rovellons “ serà declarat desert si el pes
dels bolets presentats és inferior a 10 kg.
12. El primer premi de la categoria de “Llenegues negres” serà declarat
desert si el pes dels bolets presentats és inferior a 10 kg.

Bases LVII Concurs de boletaires
13. El jurat tindrà dret a revisar totes les cistelles dels concursants, tant a
Puigventós com a Berga i, si ho creu convenient, buidar-ne el contingut.
14. El jurat desqualificarà els bolets presentats que hagin estat
congelats,cuinats, envasats al buit o manipulats per a la seva alteració.
15. Totes les cistelles que portin bolets no comestibles o altres objectes,
desan desqualificades.
16. Les cistelles s’hauran de baixar a la plaça Viladomat per el lliurament de
premis.
17. Els membres de la Penya Boletaire de Berga no podran concursar.
18. Els concursants tenen dret a demanar la comprovació de les cistelles
guanyadores.
19. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
20. Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.
Els premis que s’atorgaran seran els següents:
A/ Rovellons.
1r.
300 € + trofeu Especial
2n.
225 € + trofeu
3r.
180 € + trofeu
4t.
90 €
5è.
60 €
6è.
30 €
Resta Premi de consolació
B/ Llenegues negres.
1r.
120 € + Trofeu
2n.
90 € + Trofeu
3r.
60 € + Trofeu
C/ Rovelló de més pes.
1r.
Trofeu
2n.
Trofeu
3r.
Trofeu

VIII Concurs infantil de boletaires.
1. Les inscripcions es faran fins el 4 d’octubre a la botiga Confeccions de Joan
Figols i Bar Sol a la plaça Viladomat de Berga.
Preu: 5 euros.
2. El preu d’inscripció serà de 5 euros.
3. La durada del concurs serà de 10 a 11 del matí.
4. Hi poden participar tots els nens i nenes entre 3 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 guardar els
bolets pot suposar la no admissió al concurs.
6. Tenint en compte que el concurs és un joc infantil, els nens poden anar ells
sols o acompanyats de una sola persona adulta.
7. Els acompanyants no poden collir cap bolet. “EN CAS CONTRARI, QUEDARÀ EXCLÒS DEL CONCURS I SE LI RETIRARANT ELS BOLETS”
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
autoritzades per la Penya Boletaire de Berga.

Col·labora:

Concurs infantil de dibuix.
1. Hi poden participar tots els nens i nenes dins les categories següents:
P4-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 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 darrera de cada dibuix hi constarà: el nom, el curs i l’escola on assisteix
el/la concursant.
5. El termini de presentació dels dibuixos serà fins el dimarts 1 d’octubre, al
Centre de Recursos Pedagògics ( Plaça dels Països Catalans, 4).
6. Hi haurà tres premis per 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 desprès 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 6 d’octubre a
Puigventós desprès del concurs infantil de bolets “Aproximadament a les 11
del mati”.
10. Els dibuixos premiats i els finalistes quedaran exposats a una de les
carpes del Passeig de la Indústria.
11. Tots els finalistes tindran un record.

Cançó del boletaire.

		
		

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

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

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.

Preu inscripció 12 € anuals
Dades bancàries
Banc ....................................................................................................
Adreça Agència ...................................................................................
Codi postal ........................ Població ..................................................
Número de compte

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.

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

FES-TE SOCI

www.penyaboletaireberga.cat

Signatura del titular del compte

Anem, companys, anem,
fadrinets i minyons,
rient i fent gatzara
trobarem bons rovellons.
Cal enviar aquesta sol·licitud per correu postal a:

F.Vilardaga

Penya Boletaire de Berga
www.penyaboletaireberga.cat
Apartat de Correus, 142
08600 Berga (Barcelona)

XXXVIII Concurs de Micologia
1. Podran concursar, sols o en grup tots els afeccionats que ho desitgin.
2. Cada concursant presentarà el major número possible d’espècies diferents,
dins de caixes d’un màxim de 70x50x1 cm. dividides en compartiments, cadascun dels quals contindrà com a màxim 3 exemplars de la mateixa espècie
i el seu nom científic o popular.
3. El jurat farà públic el veredicte el diumenge, 6 d’octubre, a les 10 del matí,
a la carpa del Vall, i atorgarà els següents premis:
1r. 180€ + trofeu - especial
2n. 90€ + trofeu
3r. 60€ + trofeu
4. Els trofeus, els cedeix l’Ajuntament de Berga.
També hi ha dos premis destinats únicament a les escoles amb l’objectiu de
divulgar la micologia i el món boletaire entre els més joves.
1r. 100€ + trofeu
2n. 60€ + trofeu
5. Criteris de puntuació:
A/ 2 punts per cada espècie diferent i ben classificada, nom científic
i/o popular.
B/ 1 punt per cada espècie sense classificar.
C/ 0 punts per tota espècie en mal estat o mal classificada.
6. Presentació de les caixes: durant el dissabte, 5 d’octubre, i fins a les 7 de
la tarda a la carpa del Vall.
7. Un cop muntades les caixes, quedaran a disposició del jurat per a col·laborar
en l’Exposició Micològica.
8. La decisió del jurat serà inapel·lable.
9. Lliurament de premis: diumenge, 6 d’octubre, a 2/4 de 2, a la carpa del Vall.

Programa d’actes.
7:00h – 11:30h.
57è CONCURS DE BOLETAIRES.
9:00h.
ESMORZAR POPULAR
Entrepans de botifarra negra, tastet, cansalada i begudes. Venda de tiquets
al mateix lloc.
10:00h. A LA CARPA DEL VALL.
38enes JORNADES MICOLÒGIQUES DEL BERGUEDÀ.
10:00h.
8è. CONCURS INFANTIL DE BOLETAIRES
Inscripcions a la zona de la pesada. Obert a nenes i nens de 3 a 7 anys.
10:30h.
APARADOR DE CUINA DEL BOLET
Venda de productes de cuina del Berguedà.
10:30h.
SANTA MISSA.
11:00h.
Lliurament de Premis de dibuix infantil.
11:30h.
NOMENAMENT DELS BOLETAIRES D’HONOR.
Amb la presència d’autoritats locals i comarcals.

BOLETAIRES D’HONOR 2013:
M.H. Sra. Núria de Gispert i Català
- Presidenta del Parlament de Catalunya
Ramon Vilalta Blasi
- Soci de la Penya Boletaire de Berga
Remei Escolies Barat
- Restaurant “Els Roures”

A continuació.
57è CONCURS DE BOLETAIRES
Presentació de cistells i bolets participants. Tancament de les inscripcions.
Pesada dels bolets.
13:00h.
CARAVANA
Sortida de la comitiva de Puigventós, encapçalada pel grup de la falla.
Arribada a la plaça Viladomat.
EN ARRIBAR A BERGA.
ENTREGA DE PREMIS.
Dels concursos de boletaires, de fotografia, i de micologia.
AL PASSEIG DE LA PAU.
18:30h.
AUDICIÓ DE SARDANES. Cobla Pirineu
20:15h.
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI.
Pirotècnia IGUAL.
20:30h.
Cremada de la falla amb una espectacular encesa.
AL LLARG DEL CAP DE SETMANA
EXPOSICIONS Al passeig de la Indústria.
Obertes les mostres de micologia, fotografia i dibuixos.

XXXIII Concurs de fotografia del bolet.
Participants: Tothom qui ho desitgi.
Tema: Els BOLETS i el seu entorn en tots els seus aspectes.
Modalitat: Qualsevol tècnica en blanc i negre o color.
Obres: Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 obres, no premiades en aquest concurs.
Mides: Imatge lliure sobre un suport 30x40 cm.
Presentació: Reforçades en suport 30x40. Al dors hi constarà el títol de
l’obra, i també el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor. Si pertany a una
societat fotogràfica o micològica, s’hi farà constar.
Drets: Els drets d’admissió seran de franc.
Lliurament: Les obres s’hauran de remetre a l’Agrupació Fotogràfica Tallers
d’Arts i Oficis, apartat de correus nº 86, 08600 Berga o a Foto Luigi, c/Ciutat,
21, 08600 Berga, abans del dia 28 de setembre de 2013.
Veredicte: Serà obert. El dia i hora s’anunciarà oportunament. Es comunicarà telefònicament als guanyadors.
Jurat: Estarà format per persones de reconeguda solvència i de diferents
entitats fotogràfiques.
Exposició: Els dies 5 i 6 a la carpa de la pl. Viladomat i a partir del dia 11 fins
al 28 d’octubre al vestíbul del Casal de la Gent Gran de Berga.
Lliurament de premis: El dia 6 d’octubre, abans de dinar, durant el lliurament
de premis del concurs de boletaires al Pg. de la Indústria.
Retorns: Durant el mes de novembre.
Els premis que s’atorgaran seran els següents:
1r.

		

2n. 		
3r.

		

250€ + trofeu especial
125€ + trofeu
65€ + trofeu

Premi popular Cistell de productes del Berguedà
Més informació:
Foto LUIGI · tel. 93 821 02 17 · fotoluigi@fotoluigi.cat
www.ajberga.cat
www.penyaboletaireberga.cat
www.aftdao.org

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.

Regió 7
Pànxing
Grup d’Art “Verdaguer 7”
Televisió Berga Digital 9
Televisió Comarcal del Berguedà
Restaurant els Roures
Guàrdia Civil
Bodega Argelich
Restaurant Sala
Policia Local de Berga
Mossos d’Esquadra
Bombers de Berga
Protecció Civil
Creu Roja del Berguedà
Ambulàncies TSA
Comercial Molí del Castell
Sonorització Casòliva
Caprabo Eroski
Cafès Marcilla
Edita: Penya Boletaire de Berga
Disseny i Maquetació: ProduccionsMC (www.produccionsmc.com)
Impressió: Printdigital.es
Portada: Albert Sant

www.sabaterieslesnovetats.com

