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TURISMETEMPORADADEBOLETS

X. SANTESMASSES/ H. C.
❘ CERVERA ❘ L’auge de la recollida
de bolets (una activitat que gua-
nya adeptes cada any), el des-
pertar de la temporada boletai-
re per les pluges de finals de se-
tembre, que tornen aquesta set-
mana, i el pont del Pilar augu-
ren un ple als boscos i hotels del
Pirineu i el Prepirineu entre de-
mà i diumenge.A diferència de
l’any passat, en què la pluja va
deixar de banda Lleida, aques-
ta tardor ha començat plujosa,
encara que després ha disminu-
ït, i la setmana passada van co-
mençar a sortir els primers bo-
lets als boscos de Lleida. Les pri-
meres cistelles s’han omplert de
rovellons i de ceps. La part nord
d’Osca (San Juan de Plan, Gia,
Seira, Pano i Panillo) va ser un
bon escenari la setmana passa-
da per a la caça de bolets, que
també van aparèixer als boscos
de l’Alta Ribagorça i el Pallars
Sobirà.Un altre punt de concen-
tració de boletaires en les dos
últimes setmanes ha sigut Gósol
(únic municipi lleidatà del Ber-
guedà) i l’entorn de Berga (a
Montmajor i Casserres hi ha ha
gut bones collites de rovellons i
les primeres llanegues negres de
la temporada).Aquest cap de
setmana, els bolets també podri-

en deixar-se veure al Solsonès
(a la zona de Navès i Olius) i a
la zona sud del Cadí (Tuixent, la
Vansa i Sant Llorenç de Mo-
runys, entre l’Alt Urgell i el Sol-
sonès), així com a l’entorn de
Coll de Jou. Els boscos de Coll
i de Lladurs acostumen a ser
molt concorreguts pels boletai-
res.

L’aparició de bolets ha seguit
fins ara el mapa de precipitaci-
ons a Lleida, segons els experts.
JuanMartínez,micòleg del Cen-
treTecnològic Forestal, va des-
tacar ahir que la temporada“va
retardada” per la falta de pluja
constant i la prolongació de la
calor. “Hi ha bolets, però enca-
ra és difícil trobar-ne”, de ma-
nera que la producció mitjana
fins ara és de 8 quilos per hec-
tàrea, molt per sota dels 50 ha-
bituals.Tot i així, la campanya
es podria prolongar.

L’auge boletaire i el turisme auguren
un ple al Pirineu al llarg d’aquest pont
Solsonès, Aran, Ribagorça i Sobirà, les zones ambmés bolets aquest inici de campanya

Encara que hagi començat tard i a mig gas, l’inici de la temporada de bolets, que cada any atreu uns 100.000 turistes

als boscos de Lleida, juntament amb el pont del Pilar apunten a un ple als boscos del Pirineu i el Prepirineu entre

demà i diumenge. La Diputació preveu una ocupació mitjana del 80% pel pont.

PRODUCCIÓMITJANA

La producció mitjana
per ara és de 8 quilos de
bolets per hectàrea, lluny
dels 50 quilos habituals

PERCOMARQUESPRIMERSBOLETAIRES

Manel Muñoz, JoanMora i Joan González, experts boletaires de Cervera en una foto d’arxiu.
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Segarra i Urgell

❚ Els primers bolets encara no
han aparegut. Als boscos de Llo-
berola, la Riera de Sanaüja i Vall-
ferosa i Cellers a Torà hi falta hu-
mitat i repòs, igual que a la part
sud de la Segarra i a l’Urgell, la
vall del Corb.

LaNoguera
❚ Han aparegut els primers rove-
llons entre Ponts, Tiurana i Vila-
nova de l’Aguda. Possiblement,
aquest cap de setmana també
apareguin els primers bolets a la
Baronia de Rialb, on es poden
trobar llanegues.

Alt Urgell, Pallars i Cerdanya
❚ Els primers rovellons també han
sortit al port de Comiols entre
Isona i Coll de Nargó. A l’Alt Ur-
gell, les tradicionals zones de
Castellbò, Sant Joan de l’Erm i
Rubió, al límit amb el Sobirà,
acostumen a tindre bones pro-
duccions. També aMartinet, Bell-
ver de Cerdanya i Guils de Cerda-
nya començaran a aparèixer
aquesta setmana.

AltaRibagorça i Aran
❚ A les dos comarques acostuma
a començar la temporada de bo-
lets juntament amb l’arribada del
fred i les pluges de tardor ja a
mitjans d’agost. Segons el Centre
Tecnològic Forestal, actualment
es poden trobar les millors pro-
duccions a Aran, el nord del Sol-
sonès, el Berguedà i el Ripolles.

❘ LLEIDA ❘ El bon temps dels últims
dies i la celebració d’activitats
populars com les jornades gas-
tronòmiques del bolet a l’Alta
Ribagorça fan preveure al patro-
nat deTurisme de la Diputació
una bona ocupació per al pont
del Pilar, en què els establiments
poden arribar a un 80% d’ocu-
pació mitjana.Tot això, sempre
que el temps continuï acompa-
nyant.Així passa especialment
en les activitats a l’aire lliure i
de turisme actiu. En el cas dels
esports d’aventura, encaren la

recta final de la temporada (el
dia 15 finalitza el conveni amb
Endesa per assegurar un cabal
òptim per al ràfting a la Nogue-
ra Pallaresa). Per sectors, els es-
tabliments hotelers preveuen una
ocupació mitjana del 80 al 85%,
si bé cal tindre en compte que,
en temporada baixa com l’actu-
al, un 40% dels establiments es-
tan tancats a l’espera de la cam-
panya d’esquí. Els que seguei-
xen oberts mantenen la seua
oferta a preus competitius du-
rant aquestes setmanes. D’altra

banda, en el sector del càmping
es preveu una ocupació del 90%
en bungalous, davant del 25%
de l’acampada. Per la seua part,
el turisme rural també pot arri-
bar al 80% de mitjana.

En un altre ordre de coses, la
Generalitat va posar en mar-
xa ahir el carnet de boletaire al
paratge de Poblet, de la seua
propietat. El carnet suposa el
pagament de 10 euros per tem-
porada i cada boletaire en po-
drà collir fins a sis quilos per
dia.

Es tracta d’una prova pilot
que durarà dos anys i que el
Govern confia que s’estengui a
la resta de boscos, cosa que ja
fa un propietari de Sant Llorenç
de Morunys.

El sector turístic preveu una ocupació del 80%
La Generalitat ja aplica la taxa de 10 euros per caçador de bolets als boscos de Poblet

PREVISIÓ

ESPORTS D’AVENTURA

Encaren la recta final de
la temporada i esperen
una bona afluència si
el temps acompanya

ROVELLÓ
Undelsmés valorats
i accessibles

■ És un dels bolets més pre-
uats i actualment es ven per
uns 25 euros el quilo. Sovint es
confon amb el pinetell. Es tro-
ba, sobretot, en pinedes, espe-
cialment en terra baixa i en
obagues i apareix entre els me-
sos d’agost i fins al desembre.
Gastronòmicament, és dels
més valorats.

CEP
Molt preuat i car perquè
és difícil de trobar

■ Hi ha diferents varietats de
ceps segons l’època de l’any,
però destaquen el sureny fosc o
el Boletus pinicola. És molt apre-
ciat a França i cada vegada més
a Catalunya. Acostumen a sortir
en fagedes, rouredes i alzinars.
N’hi ha en poca quantitat, fet
que n’eleva el valor: es venen a
uns 35 a 40 euros el quilo.

LLANEGA
El boletmés estimat
entre els experts

■ Creix als boscos de pins i so-
ta del garric i gairebé mai es
troba sol. Molt viscós, engan-
xós i brillant. Té un peu ample.
Pot presentar-se en color gris
bru, és el més valorat i es co-
neix com a llanega negra, però
també amb tonalitats de color
oliva, i de color blanc o crema
pàl·lid.
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