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VILASSAR DE DALT MICOLÒGIC
del 25 d'octubre al 8 de desembre del 2013

Organitzat per: Amb la col·laboració de:

La il·lustració del cartell de la fira d'enguany és una pintura de Lídia Fuentesauco sanahuja

Presentació   ·   a la Sala de plens de l'Ajuntament
DIVENDRES 25 d'octubre, a 2/4 de 8 del vespre, presentació de Vilassar de Dalt Micològic 
i de les Jornades Gastronòmiques del Bolet al Maresme, amb la presència del Sr. Jaume 
Borrell, president del Consorci de Promoció Turistica Costa Maresme. Presentació del Cartell 
de la Fira del Bolet 2013, realitzat per Lídia Fuentesauco Sanahuja.

24ª Exposició de bolets   ·   al Museu Arxiu
DISSAbtE 26 d'octubre, de les 6 a les 9 del vespre, i DIumENgE 27 d’octubre, de les 11 
del matí a les 8 del vespre. Veniu a conèixer una gran varietat d'espècies de bolets. El dissabte 
podeu col·laborar amb l'exposició anant a buscar bolets i portant-los al Museu Arxiu fins a les 
dues de la tarda. Us ajudarem a identificar els bolets comestibles i els tòxics. No porteu més 
de tres exemplars de cada bolet i així contribuirem a la conservació de les espècies i del bosc. 
Recordeu que, si som respectuosos amb el bosc, tots en sortirem beneficiats. Classificació dels 
bolets a càrrec dels Amics dels Bolets i col·laboradors.

Tastet de bolets   ·   a l'era del Museu Arxiu
DISSAbtE 26 d’octubre, de 6 a 9 del vespre, i DIumENgE 27 d'octubre, de 2/4 d'11 del matí 
a les 3 de la tarda. Degustació de la típica Cassoleta de bolets amb botifarra esparracada 
—cuinada en directe a l'era del Museu Arxiu pels Amics dels Bolets— acompanyada d'una llesca 
de pa i un got de vi. Tiquet: 4 €.

14ª Fira del bolet i la Natura   ·   al carrer Marquès de Barberà
DIumENgE 27 d'octubre, de les 10 del matí a les 8 del vespre. A les 11: Inaguració oficial de 
la Fira. Parades de bolets frescos i assecats, cistells, llibres de bolets i natura, taller de cistelleria, 
ceràmica, embotits de bolets, ganivets, tallers de pintura de bolets, jocs per a la mainada, etc.

17è Bolet d'or   ·   a l'era del Museu Arxiu
DIumENgE 27 d'octubre, a la una del migdia. Proclamació de la persona guardonada i lliura-
ment del Bolet d'Or a un vilassarenc o vilassarenca que s'hagi distingit en la seva dedicació al 
nostre poble en les activitats culturals, esportives o socials.

Presentació del llibre: La farmaciola natural   ·   al Museu Arxiu
DISSAbtE 9 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, presentació del llibre La farmaciola natural, 
de Cristina martí Ribas, filla de la coneguda cuinera Remei Ribas «l'àvia Remei», autora de 
diversos llibres de cuina.

Conferència: «Arbres, arbusts i flors del Maresme»   ·   al Museu Arxiu
DISSAbtE 16 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, conferència a càrrec del Dr. Ferran Lloret 
Sabatè, professor de Biologia.

Presentació del llibre: El que es menjava a casa   ·   al Museu Arxiu
DIVENDRES  22 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, presentació del llibre El que es menjava 
a casa (La cuina de Girona i els seus voltants), de Carles ginès, amb pròleg de Joan Roca, 
del Celler de Can Roca, Millor Restaurant del Món 2013.

XIV MICOencuentro: Vilassar de Dalt - Costa Maresme
Del 5 al 8 de desembre. Trobada de micòlegs de Bèlgica, Espanya i Catalunya. Sortides de 
camp, conferències, visites culturals, etc. Organitza. Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt.

——————————————————————————————————
Jornades Gastronòmiques del Bolet al Maresme
DILLuNS 28 d'octubre. Inici de les Jornades Gastronòmiques del Bolet al Maresme amb 
la participació de restaurants de la comarca.

29ª Exposició de bolets del Maresme  ·  a can Serra - Museu de Mataró
Del 9 al 17 de novembre, al Museu de Mataró (el Carreró 17-19, darrera l'Ajuntament). Organit-
zada per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Activitats complementàries: 
Exposició virtual de bolets de la Serralada Litoral Central 2013. ( www.scn-mm.cat/bolets/expo.
html); Sortida a buscar bolets per a l'exposició; Visites guiades a l'exposició; Tallers per a escolars; 
Taller per a famílies dins del programa «Viu el Parc del Montnegre i el Corredor», de la Diputació 
de Barcelona. Informació: Tel. 93 758 24 01, dt a dg de 17 a 20 h i ds i dg d'11 a 14 h.

Xerrada: «Intoxicacions per bolets»   ·   a can Palauet, Mataró
DIVENDRES 29 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, a can Palauet, c. d'en Palau 32, Mataró. 
Xerrada a càrrec del Dr. Josep Piqueras Carrasco, metge, toxicòleg i micòleg, membre del 
GITAB (Grup Interhospitalari de Toxicologia Aguda de Barcelona) i col·laborador de SoCMUETox 
(Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències Tòxiques). Organitza: Amics dels Bolets 
de Vilassar de Dalt. Col·laboren: Ajuntament de Mataró i Consorci Costa de Barcelona-Maresme.


