El Grup de Natura del Solsonès a la V Fira del Bolet i Boletaire del Solsonès
Una vegada més el Grup de Natura del Solsonès, una de les seccions del Centre d’Estudis
Lacetans, hem tornat a posar moltes ganes i il∙lusió en el muntatge de l’exposició de bolets que
es va poder veure a la sala cultural de l’ajuntament de Solsona durant la 5a Fira del Bolet i el
Boletaire del Solsonès. Hem treballat intensament amb la comissió organitzativa de la fira per
tal d’aportar una vessant més científica i divulgativa del món dels bolets a tots els públics, així
com fomentar la reflexió i el debat serè sobre la regulació de la recollida de bolets i la gestió
dels boscos. Tot això no hauria estat possible sense la col∙laboració del CTFC i la Societat
Catalana de Micologia.

Pixacà (Amanita pantherina)

El divendres de Fira es va realitzar una interessant taula rodona sobre la regulació, gestió i
divulgació del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, de titularitat pública, en la qual es
va poder veure de quina manera s’ha fet la primera experiència reguladora de la recollida de
bolets en un bosc públic. El director de l’espai natural va remarcar la bona acollida que ha
tingut la mesura de pagar per anar a buscar bolets que ha de servir per gestionar d’una forma
millor un recurs natural que no és il∙limitat. A més, tal com va explicar el micòleg del CTFC Juan
Martínez de Aragón, els aproximadament 2 milions de boletaires que surten al bosc a
Catalunya concentrats només durant els mesos d’octubre i novembre poden representar un
impacte molt important en el medi, tant des del punt de vista del bon estat de conservació de
l’ecosistema com del manteniment de les explotacions forestals. Cal recordar que el 80% de la
superfície forestal de Catalunya és privada, i per tant, tots els recursos que es puguin extreure
dels boscos, siguin arbres o bolets, són de la propietat de la finca. També és veritat que a
Catalunya hi ha una forta tradició d’anar a buscar bolets que ha incrementat moltíssim els
darrers anys sobretot per la divulgació que se n’ha fet als mitjans de comunicació. Per això, el
GNS pensem que no és dolent engegar aquests debats entre tots els sectors afectats per tal de
trobar la millor manera de gestionar‐ho perquè en el futur es pugui continuar buscant bolets
sense malmetre el medi, sigui un recurs productiu més per als propietaris i generi un turisme
d’oci, gastronòmic i de natura de qualitat. En el exemple de Poblet la regulació de la recollida
de bolets, a més, va associada a una divulgació pràctica i divertida del patrimoni natural i
cultural de l’espai a través d’una aplicació innovadora per a dispositius mòbils i una petita obra
artística que ens van presentar el Fermí Garriga i el Genís Colell respectivament.

El dissabte al matí el GNS vam anar a buscar bolets per a l’exposició per tal que a la tarda ja es
pogués visitar. L’objectiu no era agafar‐ne molts sinó recórrer els diferents hàbitats de la
comarca i recollir només 2 o 3 exemplars de cada espècie que trobéssim i que estiguessin ben
conservats, per tal de poder‐los classificar bé amb l’ajuda de diferents experts del CTFC i la
Societat Catalana de Micologia. Aquest any es van identificar 95 sp diferents de bolets,
d’hàbitats de pi roig, pinassa amb roures, alzinars, rouredes i bosc de ribera. Cada bolet es
posava segons l’hàbitat on s’havia trobat i estava etiquetat amb el seu nom comú, nom
científic i el grau de toxicitat. A l’exposició hi havia una taula de classificació per als experts, un
espai de divulgació i interpretació didàctica de diversos aspectes del món dels fongs (plafons,
cartells, lupes i microscopis), un espai per al concurs d’identificació d’alguns bolets de la
mateixa exposició i un racó amb diverses deixalles que malauradament encara es troben als
boscos. Tots els visitants podien trobar uns quants consells i recomanacions per al consum i la
recol∙lecció de bolets i participar en una petita enquesta sobre l’establiment d’una normativa o
regulació. Referent això últim, tot i que només van contestar l’enquesta 14 persones, 13 van
troben bé que hi hagi una normativa: 7 aposten per un carnet boletaire general i 5 per una
zona regulada gestionada per cada municipi.

Exposició de bolets a la sala cultural de l’ajuntament de Solsona

Durant l’horari d’obertura de l’exposició, dissabte tarda i diumenge matí i tarda es van fer
diverses visites guiades i atenció de consultes, i es van realitzar diferents tallers de bolets per a
nens i nenes en un espai al costat de l’exposició. Per primer cop a la fira es volia fer arribar el
món dels bolets als més petits d’una manera divertida amb una sèrie d’activitats, jocs i
experiments pensats per fer en companyia dels pares i interactuant amb l’exposició. La Laia
Ribas de la Societat Catalana de Micologia els va explicar, per exemple, perquè alguns bolets
tenen taques blanques a sobre el barret o de quina manera es poden escoltar els llevats.
També van poder dibuixar i pintar els bolets que més els agradaven de l’exposició i que
després van penjar en una gran lona a la plaça Major.

Tallers de bolets per a nens i nenes

Aquest any es va tornar a convocar el concurs per qui portés més espècies de bolets
identificades, amb la finalitat de premiar qui coneix més bolets i no qui en recull més quantitat.

Els bolets s’havien de portar a l’exposició fins diumenge a les 12h del migdia però
malauradament no es va presentar cap concursant.
Un altre concurs adreçat sobretot a la mainada i de coneixement de les espècies micològiques
del nostre entorn és el d’identificar una sèrie de bolets vistos a la mateixa exposició. Aquest
any els bolets que s’havien de conèixer eren una mica més difícils; tanmateix, entre tots els
que ho van posar correctament cal felicitar a l’Esther i el Nil que s’emporten un petit premi
cadascú. Esperem que això els motivi a ser uns bons naturalistes en el futur. Agraïm la
col∙laboració en aquest concurs de la clínica veterinària “El Solsonès”.

L’Esther i el Nil (premiats del concurs d’identificació de bolets de l’exposició)

Com l’any passat i per posar en pràctica tot el que s’havia vist i après a l’exposició de bolets, el
dissabte següent a la Fira del Bolet es va fer una sortida micològica guiada per experts a la
finca Monegal de la Coma i la Pedra on hi ha la primera experiència de regulació de recollida
de bolets a la comarca. El Juan Martínez del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va
explicar els motius que van portar el propietari, Josep Pintó, a gestionar la recol∙lecció de
bolets de la seva finca, els beneficis que n’obté i la bona resposta de la gent i clients del seu
establiment hoteler que s’han interessat per anar‐hi. A la finca d’unes 200 ha s’hi accedeix per
dos punts, a peu, i es pot anar caminant pels 2 itineraris marcats, un de curt i un de llarg, que
travessen el bosc i s’encreuen. Durant el recorregut marcat es van trobant diversos panells
informatius i cartells divulgatius sobre les característiques de diferents espècies de bolets que
s’hi poden trobar, com identificar‐los, les possibles confusions amb altres bolets, els hàbitats
on es troben i com ha de ser la conducta d’un bon boletaire, a més d’altres punts d’interès
cultural, paisatgístic o científic que té la finca. Cal dir que tant la gestió forestal com la
delimitació de la ruta senyalitzada i l’elaboració de tot el material informatiu i interpretatiu
micològic s’ha fet amb la col∙laboració dels tècnics del CTFC. Les 17 persones que van anar a la
sortida van poder observar detingudament un bon grapat d’espècies de bolets diferents i fins i
tot recollir‐ne alguna cap al cistell. Volem donar les gràcies també al Josep Pintó per deixar‐nos
accedir a la seva finca per a la realització d’aquesta activitat educativa.

Sortida micològica a la finca Monegal amb un pinetell (Lactarius deliciosus)

Finalment, volem agrair tant a les persones que ens han ajudat en el muntatge de l’exposició,
la classificació dels bolets recollits i la realització dels tallers (CTFC i SCM), com el suport i
recolzament rebut del Consell Comarcal i l’ajuntament de Solsona, i en especial a tots els
assistents a l’exposició i sortida que ens doneu ànims per continuar‐ho realitzant any rere any.
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