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Arriba la 17a edició de Boletus, la
fira del bolet d'Isona i Conca Dellà
El dissabte a la tarda tindrà lloc el Boletast & Birra, un tast de cerveses artesanes
i de productes de proximitat amb música tradicional en directe

Cercavila de la Fira Boletus amb els alumnes de l?escola AESO | Museu de la Conca Dellà

Aquest diumenge se celebrarà a Isona la 17a edició de Boletus, la fira del Bolet. De fet, durant
gairebé tot el mes d'octubre, al Pallars Jussà es programen nombroses activitats relacionades
amb el món dels bolets, dins les Jornades Micològiques del Pallars Jussà. Boletus s'ha convertit en
una fira ineludible per als amants d'aquest apreciat fong comestible. L'acte central del certamen
és la fira del diumenge, que enguany serà inaugurada per un actor aficionat d'Isona, l'Ivan Caelles.
Durant tot el cap de setmana, el municipi acull activitats per a tots els gustos i públics, sempre
amb el bolet com a temàtica principal, des sortides al bosc, exposicions o tallers. Destaca la
celebració el dissabte al vespre del 4t Boletast & Birra, un tast de cerveses artesanes de la zona i
de productes de proximitat, tot relacionat amb els bolets. Comptarà amb l'actuació en directe del
grup de música La Buena. Tot seguit, ja més entrada la nit, hi haurà el Festibolet, amb música i
servei de barra.
Les activitats realitzades en el marc de la fira Boletus compten amb l'aval i la col·laboració de la
Societat Catalana de Micologia (http://www.micocat.org) . El dissabte al matí es realitzarà una
sortida guiada al bosc amb la presidenta de l'entitat, Laia Ribas, on es donaran a conèixer les
característiques ecològiques de les diferents espècies de bolets que es poden trobar als boscos
d'Isona i Conca Dellà.
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Tots els assistents es podran quedar a dinar als Estanys de Basturs. El dinar es a base de corder
a la brasa, amanida, coca de recapte i fruita. El preu del adult és de 15?, infantil de 4 a 12 anys
és de 10?. Aquesta activitat està realitzada per al programa al teu gust. Per poder anar al dinar
s'ha de fer reserva prèvia a la pàgina web del programa Al teu gust
(http://www.alteugust.com/cordevi) . Els bolets recollits en la sortida seran classificats i exposats a
l'exposició micològica de la fira.
La fira, l'acte central del Boletus
La cercavila amb les diferents penyes boletaires i encapçalada por la mascota-gegant Boletus,
acompanyada pel grup de percussió de la colla de diables Lo Peirot de Tremp, donarà el tret de
sortida de la fira el diumenge al matí. La inauguració de la fira serà a les 11h del matí a càrrec de
Ferran Civit, diputat al parlament de Catalunya. L'actor Ivan Caelles serà l'encarregat de fer el
pregó inaugural, amb el que la fira quedarà ja formalment inaugurada.
La fira comptarà amb parades de productes agroalimentaris i d'artesania i al llarg del matí es
realitzaran vàries activitats relacionades amb el bolet. Aquest any es podrà degustar un esmorzar a
preu popular de 9h a 10:30h. Destaca el taller de cuina de bolets amb corder a càrrec de
l'associació Apat, activitat que s'emmarca dins de la campanya de valorització gastronòmica Pallars
Terra de Corder; l'exposició de bolets, realitzada el dia anterior amb la presidenta de la Societat
Catalana de Micologia; o bé activitats per al més petits, que tindran l'opció de pintar-se la cara de
bolet en el punt d'informació de la fira.
Com cada any, les penyes boletaires, veritable ànima del Boletus, així com boletaires particulars
exposaran cistelles realitzades amb bolets. L'originalitat i varietat de les cistelles no deixa mai de
sorprendre als visitants de la fira, sent una de les parts més valorades d'aquesta. Les cistelles
competeixen en diferents categories i les guanyadores són reconegudes amb un petit obsequi.
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