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Diumenge de bolets a Seva
El municipi acull la 22a edició amb diverses activitats com un concurs, tastets i
exposicions

Festa del Bolet de Seva, l'any passat. | Carles Fiter

Seva acull aquest diumenge 13 d'octubre una de les fires de referència del sector a Catalunya: la
Festa del Bolet. La fira reuneix centenars de visitants que poden gaudir de diverses activitats, a
més de les parades de productes ubicades al centre del municipi.
Entre les activitats destaquen la sortida per anar a buscar bolets, tallers infantils, xerrades, el IV
Concurs de Receptes de la Biosfera, el concurs de bolets i un concurs de pes de cistells.
[despiece]Programació
9:00 - Sortida guiada a buscar bolets. Plaça de l'església
9:00 - III Trobada de xapes de cava Artium. Sala Polivalent
10:00 - Espai unitari de país. Carpa Gran
10:00 - Taller infantil de ceràmica a càrrec de Crisfang. Plaça de la creu
11:00 - Taller de manualitats amb la Bibiana. Carpa Gran
11:30 - Sortida guiada a buscar bolets. Plaça de l'església
12:00 - Espectacle de carrer: Queviures. Plaça de la Creu
12:00 - Doma, salt i iniciació a l'hípica Parada. Hípica Iriscar
12:00 - Taller infantil ?Com fer la meva llibreta?. Carpa Gran
12:00 - Presentació del Club Patinatge Artístic de Seva. Pista Poliesportiva
13:00 - Xerrada ?El bolet al plat. Un camí no sempre fàcil?. Carpa Gran
16:00 - Doma, salt i iniciació a l'hípica Parada. Hípica Iriscar
16:00 - Taller ?La cuina del bolet?. Carpa Gran
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16:00 - Taller infantil de ceràmica a càrrec de Crisfang. Plaça de la Creu
16:00 - Taller de piruletes de xocolata. Preu: 1?. Plaça de la Creu
17:00 - Espectacle: Tocats dels bolets. Carpa Gran
17:00 - IV Concurs de Receptes de la Biosfera. Sala Cal Pastor
17:00 - Taller d'identificació de bolets. Plaça de l'església
18:00 - Conte: Escampar la boira: Històries de la Nel·la. Carpa Gran
18:00 - Entrega de premis del concurs de bolets. Plaça de l'església[/despiece]
Consulta més informació
(https://dades.grupnaciodigital.cat/redaccio/publicitat/031019094520_AjSeva_FestaBolet_2019.pd
f)

Recull de galeries de fotos de la Festa del Bolet de Seva
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/Festa+del+Bolet+de+Seva)
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