
Patrocina i organitza

col·labora

AJUNTAMENT DE SAGUNT
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
REGIDORIA D’AGERMANAMENT

CENTRE D’ESTUDIS DEL CAMP DE MORVEDRE
 GRUP D’ESTUDIS MEDIAMBIENTALS

Amics dels Bolets
–sAgunt–

LLOCS I CALENDARI DE LES ACTIVITATS
• EIXIDA A LA MUNTANYA 
	 –	 Dissabte	dia	3,	a	les	7	hores.
	 –	 Autobús	 des	 de	 la	Glorieta	 de	 Sagunt	 (davant	 de	

l’Oficina	de	Turisme).

• IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES 
 I MUNTATGE D’EXPOSICIONS
	 –	 Dilluns	dia	5,	a	partir	de	les	9.30	hores.
	 –	 Sala	soterrani	de	la	Casa	de	Cultura	Capellà	Pallarés.

• CONFERÈNCIES 
	 –	 Dimarts	dia	6	i	divendres	dia	9,	a	les	19.30	hores.
	 –	 Sala	d’actes	de	la	Casa	de	Cultura	Capellà	Pallarés.

• TALLER DE CUINA
	 –	 Dimecres	7	i	dijous	8,	a	les	18	hores.
	 –	 Instal·lacions	del	Menjador	Social	al	carrer	Conque-

ridor,	9	de	Sagunt.

• SOPAR DE CLOENDA 
 I LLIURAMENT DE DISTINCIONS 
	 –	 Divendres	9,	a	les	22	hores.
	 –	 Restaurant	el	Celler,	c/	Cavallers,	13,	Faura	(les	Valls).

INFORMACIÓ GENERAL
• L’EIXIDA	 a	 la	muntanya	 està	 previst	 que	 es	 faça	 amb	un	

autobús	 (places	 limitades)	 i	caldrà	 fer	 reserva	de	 tiquet	–al	
preu	de	10	8–	telefonant	al	645	982	361.	Cal	portar	menjar	
per	a	passar	el	dia	en	la	muntanya	(la	beguda	serà	a	càrrec	
de	l’organització).

• VISITA A L’EXPOSICIÓ	 estarà	 oberta	 al	 públic	 en	 horari	
de	matí	 i	 vesprada	 i	 podrà	 ser	 visitada	 per	 grups	 escolars	
acompanyats	dels	professors	als	quals	es	 facilitarà	assesso-
rament	i	material	pedagògic.

• SOPAR BOLETAIRE:	 El	 menú	 estarà	 preparat	 de	 forma	
conjunta	 i	 coordinada	 pels	 restaurants	 L’ARMELER,	 EL	
CELLER,	 PALAU	DEL	DUC,	 EL	MIRADOR,	CANDELA	 i	 la	
col·laboració	del	CLUB	D’ENÒFILS	DE	SAGUNT.	L’adquisi-
ció	de	tiquets	per	a	assistir	al	sopar	podrà	fer-se	fins	al	6	de	
novembre	a	través	dels	membres	de	l’organització.

RECOMANACIONS
•	 Les	persones	que	vullguen	col·laborar	en	el	taller	d’identifi-

cació	d’espècies	del	dia	5	(dilluns),	hauran	de:
	 •	 portar	 els	 bolets	 en	 bon	 estat	 (si	 és	 possible	 amb	

fulles	 o	material	 de	 l’entorn)	 i	 embolicats	 en	 paper	
d’alumini.

	 •	 indicar	el	 lloc	on	s’han	agafat,	el	nom	del	recol·lec-
tor,	etc.

	 •	 des	 del	moment	 que	 es	 cullen	 i	 fins	 que	 es	 por-
ten	 al	 taller	 cal	 guardar-los	 a	 la	 nevera	 (no	mai	 al	
congelador). D
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Amanita caesarea (Scop.)	Pers.	(1801)

Desenes
JornaDes Micològiques

al caMP De MorveDre

Del 3 al 9 de novembre de 2007

casa caPellà Pallarés
cavallers, 12

sagunt

CENTRE D’ESTUDIS DEL CAMP DE MORVEDRE
 GRUP D’ESTUDIS MEDIAMBIENTALS
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Pleurotus eryngii (DC.)	Gillet	(1874)

Lactarius deliciosus i sanguifluus

Un	 any	més,	 des	 del	 Grup	 d’Estudis	Mediam-
bientals	 del	 Centre	 d’Estudis	 del	 Camp	 de	Morvedre	
ens	hem	preparat	per	a	celebrar	les	habituals	Jornades	
Micològiques,	que	enguany	tenen	per	a	nosaltres	un	es-
pecial	interés,	ja	que	ens	trobem	davant	de	les	Desenes	
Jornades.	Deu	anys	 són	un	espai	de	 temps	 important,	
que	dóna	 testimoni	de	 l’arrelament	d’aquesta	praxis	a	
la	nostra	comarca	i	del	compromís	de	molta	gent	de	la	
nostra	organització	i	dels	Amics	dels	Bolets.	Sense	totes	
aquestes	persones	i	el	seu	treball	desinteressat	i	generós,	
res	de	tot	el	que	hem	aconseguit	posar	en	marxa	haguera	
sigut	possible.	Per	tant,	moltes	gràcies.

Al	 llarg	 d’aquests	 deu	 anys	 les	 nostres	 posicions	
cada	 vegada	 són	mes	 clares.	No	 enganyem	 a	 ningú:	
cada	dia	és	més	evident	que	hem	de	lluitar	a	favor	de	
la	sostenibilitat,	del	respecte	pel	món,	dels	molts	canvis		
que	hem	de	fer	en	la	nostra	vida	personal	i	col·lectiva.	
I	sabem	que	res	de	tot	això	és	fàcil,	que	nadem	contra	
corrent,	que	l’opinió	pública	es	troba	molt	manipulada	i	
que	les	reflexions	dels	científics	tenen	poc	de	ressò.	Que	
els	interessos	econòmics	tenen	una	força	brutal	i	que	es	
confon	el	progrés	i	la	felicitat	personal	amb	el	consum	
i	 les	despeses.	Però,	sempre	hem	pensat	que	activitats	
com	 l’afició	micològica	 són	 un	 camp	magnífic	 per	 a	
educar	per	 al	 canvi,	 per	 a	 acostar	 al	 respecte	 solidari	
amb	el	futur	del	món,	per	a	crear	camins	que	ens	ajuden	
a	plantar	cara	al	desficaci	econòmic	que	ens	envolta.

Aquest	any	tenim	un	altre	motiu	de	joia	especial.	
I	 és	que	 tindrem	 la	 visita	dels	 nostres	 amics	micòlegs	
de	Millau.	 L’any	 passat	 amb	 els	Amics	 dels	 Bolets	
vàrem	 tenir	 l’oportunitat	 de	 visitar	 aquesta	 ciutat		
francesa	agermanada	amb	Sagunt.	L’experiència	va	ser	
meravellosa:	 l’acollida,	 la	 fraternitat	 viscuda,	 l’espai	
físic,	 les	varietats	de	bolets:	 tot	va	ser	 impressionant.	 I	
ara	 tindrem	 l’ocasió	 de	 respondre,	 de	 compartir	 amb	
ells	 i	 elles	 les	 nostres	 experiències,	 els	 nostres	 espais	
físics,	 la	 nostra	 amistat.	 I	 ajudarem	 a	 crear	 un	 espai	
comú	europeu.

Per	tant,	aquestes	jornades	seran	especials.	Conti-
nuarem	 amb	 les	 conferències,	 amb	 l’eixida,	 amb	 la	
cuina	micològica,	 amb	 el	 sopar,	 amb	 els	 nostres	 pre-
mis...	Però	seran	les	Desenes	Jornades	i	gaudirem	de	la	
presència	dels	nostres	amics	i	de	les	nostres	amigues	de	
Millau.	Per	això,	us	esperem,	una	vegada	més,	a	 totes	
i	a	tots.

Grup d’Estudis Mediambientals

ACTIVITATS

•	 Eixida	a	la	muntanya
•	 Taller	d’identificació	i	muntatge	de	l’exposició	
•	 Taller	de	cuina	
•	 Conferències
•	 Sopar	boletaire	i	
•	 Cloenda	amb	lliurament	de	distincions

PROGRAMACIÓ

•	 Dissabte, 3 de novembre

 –	 a les 7 hores:	EIXIDA	a	la	muntanya	per	a	reco-
llir	bolets	per	a	l’exposició.

•	 Dilluns, 5 de novembre

	 –	 a partir de les 9.30 hores:	TALLER	D’IDEN-
TIFICACIÓ	D’ESPÈCIES	I	MUNTATGE	DE	L’EX-
POSICIÓ	DELS	BOLETS	I	FOTOGRAFIES.

	 –	 a les 20 hores:	 INAUGURACIÓ	DE	 L’EXPO-
SICIÓ.	 PARTICIPACIÓ	DE	 LA	CIUTAT	AGER-
MANADA	DE	MILLAU	AMB	UNA	MOSTRA	
D’ESPÈCIES	DELS	SEUS	BOSCOS.

•	 Dimarts, 6 de novembre

 –	 a les 19.30 hores:	 CONFERÈNCIA	 sobre:	
EL	 PROJECTE	MICORURAL:	 PRODUCCIÓ	
DE	 FONGS	D’ALT	VALOR	AFEGIT,	 a	 càrrec	
de	 Francisco	Tejedor	 Jordán,	membre	 del	
Comité	 Científic	 de	 la	 Societat	Micològica	
Valenciana.	

•	 Dimecres 7 i dijous 8 de novembre

 	 –	 a les 18 hores: TALLERS	DE	 CUINA	GAS-
TRONÒMICA	amb	 la	participació	dels	 cuiners	
dels	restaurants	L’ARMELER,	EL	CELLER,	EL	PA-
LAU	DEL	DUC,	EL	MIRADOR	i	CANDELA.

	
•	 Divendres, 9 de novembre

 –	 a les 19.30 hores: CONFERÈNCIA	 sobre:	
PROPIETATS	NUTRITIVES	I	MEDICINALS	DELS	
FONGS,	 a	 càrrec	 de	 Ricardo	 Folgado	 Bisbal,	
farmacèutic	i	membre	de	la	Societat	Valenciana	
de	Micologia.

			 –	 a les 22 hores:	SOPAR	BOLETAIRE	on	 inter-
vindrà	 un	 prestigiós	 sumiller	 que	 explicarà	
el	maridatge	entre	els	vins	 seleccionats	 i	els	
plats	 preparats	 pels	 cuiners	 dels	 restaurants	
col·laboradors.	

	 	 ACTE	DE	CLOENDA	
	 	 amb	 lliurament	 de	 l’AmAnitA CAesAreA	 i	

l’AmAnitA PhALLoides	de	l’any	2007.
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