
Plaques de cava de la Fira
L’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava 
del Solsonès presentaran el diumenge el matí a la plaça 
Palau dues noves plaques: el Flabiolaire de Solsona 
(sèrie folklore solsoní) i la de la 7a Fira del Bolet i el 
Boletaire del Solsonès. 

10es Jornades Gastronòmiques de
 tardor

Fins el 7 de desembre els establiments del Gremi 
d’Hostaleria del Solsonès t’ofereixen les millors tapes 
maridades amb els millors vins i uns originals menús 
micològics. Participa en el concurs i guanya dinars o 
sopars per a dues persones en els restaurants de la 
comarca.

instaWalK solsona
L’ajuntament de Solsona porta un instawalk a la ciutat 
durant el diumenge el matí. Per participar cal apuntar-se 
prèviament.

Ho organitza:

Amb el suport de:

CONSELL 
COMARCAL 
DEL SOLSONÈS

exPosicions

 Exposició del concurs de dibuixos de bolets realitzats 
per alumnes de les escoles de la comarca. Lloc: sala 
exposicions de Catalunya Caixa 

 Exposició de bolets recollits pel Grup de Natura del 
Solsonès amb visites guiades amb material divulgatiu 
a càrrec de la Societat Catalana de Micologia i petit 
concurs per a identificar alguns bolets vistos en 
l’exposició. Lloc: entrada de l’ajuntament de Solsona 

 Exposició de fotografies de l’Associació l’Olivera de 
Manresa amb motiu del dia internacional del càncer 
de mama. Ho organitza; Associació Fènix. Lloc: 
sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del 
Solsonès

Horari de les exposicions: 
Dissabte de 17 a 20h
Diumenge d’11 a 14h i de 17 a 20h

Horari exposició fotografies sobre el càncer de mama:
Dissabte i diumenge: d’11 a 13 h i de 18 a 20 h

concursos de la Fira

- 7a edició del bolet més gran
- 7a edició del bolet més original

Condicions: cal portar els exemplars a la botiga el Drac 
(plaça Major) abans del diumenge a les 12h

- 4a edició del concurs per qui porti més espècies  de 
bolets identificades

Condicions: cal portar els exemplars a l’entrada de 
l’Ajuntament de Solsona (exposició de bolets)  abans del 
diumenge a les 12h
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taller de Ganxet

Durant tota la Fira del Bolet  aprèn amb mans i mànigues 
a fer cistells de ganxet i guants sense dits per ser un bon 
boletaire!
Preu del taller 10€ amb material inclòs, inscripcions a 
hola@mansimanigues.cat o al 661 29 09 34



ProGrama d’activitats

divendres, 17 d’octubre

20 h
Xerrada:  Els bolets, més importants per a les 
persones del què ens creiem a càrrec del Dr. 
Juan Martínez de Aragón, investigador del CTFC 
en micologia forestal

Ho organitza: Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya i projecte Mycosilva+
Hi col·labora: Grup de Natura del Solsonès
lloc: sala Gòtica del Consell Comarcal del 
Solsonès

21.30 h
sopar – degustació:  “la cuina del bolet”
A càrrec de: Restaurant el Solsonès (Càmping), 
Restaurant El Buffi (Hotel Sant Roc) i Restaurant 
Fermín del Gremi d’Hostaleria del Solsonès i 
vins Oller del Mas  D.O. Pla de Bages

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)

Hi col·labora: Consorci per al desenvolupament 
de la Catalunya central- projecte Gustum, Gremi 
d’Hostaleria del Solsonès, vins Oller del Mas i 
Pastisseria Sant Antoni
lloc: pati Gòtic del Consell Comarcal del 
Solsonès

dissabte, 18 d’octubre

8.30 h
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, 
CTFC i projecte Mycosilva+
lloc de sortida: plaça del Camp. Es tornarà a 
les 14h. (aprox.)

de 10 a 21 h
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

17 h
Visita oficial a la Fira a càrrec de les autoritats 
locals i comarcals

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: entrada de l’ajuntament de Solsona

18h
taller de conserva de bolets a càrrec d’oriol 
Pallarès
Ho organitza: Consorci per al desenvolupament 
de la Catalunya central- projecte Gustum
Hi col·labora: Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya i FEADER
lloc: sala Gris

taller infantil: els exploradors de la sal: 
experiments senzills per conèixer bé l’or blanc
Ho organitza: Fundació Cardona Històrica i 
Ajuntament de Cardona
lloc: plaça major

19 h
tastet presentació de les 10es Jornades 
Gastronòmiques de tardor del solsonès

Preu: tiquet 5 euros, inclou 3 tastets més copa de vi
Ho organitza: Gremi d’Hostaleria del Solsonès
Hi col·labora: Vins Oller del Mas, Cava Vilarnau 
i Aigua Font Vella
lloc: plaça Major

diumenGe, 19 d’octubre

de 10 a 14 h 
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 14 h
tallers de bolets per a nens i nenes a càrrec 
de laia ribas
Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès i 
Societat Catalana de Micologia 
lloc: plaça de l’Ajuntament

de 12 a 14 h
Degustació de la tapa de la fira: trinxat de 
trumfos amb fredolics i rosta de cansalada 

Preu: 3,50 € (tapa + copa de vi Monestir del Tallat 
DO Costers del Segre)

Ho organitza: La Gatera
lloc: plaça Major

12 h
lliurament de premis dels concursos de la Fira
lloc: plaça Major

diada dels castellers de solsona

Colles participants:
  - Capgrossos de Mataró

- Colla Jove de Barcelona
- Castellers de Solsona

lloc: plaça del Consell Comarcal


