
Fira del bolet
i la natura

Del 15 al 31 d’octubre

Divendres 15 d’octubre
a les 8 del vespre

Al Museu Arxiu Municipal
Conferència: “Natura, usos i abusos”
A càrrec del Dr. Martí Boada, investigador
ICTA. Universitat Autònoma de Barcelona

Dissabte 30 d’octubre

“Anem a buscar bolets”
Sortiu al bosc i recolliu tots els bolets que
trobeu, bons i dolents, i porteu-los al
Museu Arxiu Municipal durant tot el dia.
Us ajudarem a conèixer les espècies
comestibles i tòxiques i com més bolets
tinguem, més goig farà l’exposició.

“15a. Exposició de Bolets”
Veniu a conèixer i a identificar una gran
varietat de bolets naturals. Informació
gràfica de micologia

Dissabte 30 d’octubre

Des de les 6 de la tarda a les 9 del
vespre i diumenge 31 des de les 11 del
matí a les 3 de la tarda, tastet de bolets
Tasta els bolets de temporada cuinats en
directe al pati del Museu Arxiu
Cassoleta de bolets amb botifarra
esparrecada, pa i vi: 3  ¤

Diumenge 31 d’octubre

“Fira del bolet i la natura” al carrer
M. de Barbarà
Des de les 10 del matí fins a les 8 del
vespre
Parades de bolets frescos i assecats, cistells,
llibres de bolets i natura, taller de cistelleria,
ceràmica de bolets, embotits de bolets,
ganivets, talles de fusta de bolets, etc. A
les 5 de la tarda a la plaça del poliesportiu,
ballada de sardanes

Organitza
Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt,
amb el suport de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt Argentona
II Mostra
Gastronòmica
i Cultural del Bolet
20 de novembre
Anem a buscar bolets
Sortida al bosc a collir els bolets
Conèixer de la mà d’experts les espècies
comestibles i les tòxiques

21 de novembre
Mostra de bolets
Exposició i fira de venda de bolets, estris
i tastet de bolets preparats pels restaurants
de la vila, amb la col·laboració dels
establiments de Teià

Teià

C-60 Granollers

C-32 Barcelona Teià

Premià de Mar

Premià
de Dalt

Vilassar de Dalt Cabrils

Argentona

Mataró
Caldes d’Estrac

Arenys
de Munt

St. Iscle de Vallalta
St. Cebrià de Vallalta

Pineda de Mar

C-32 Girona

El Maresme

III Jornades
Gastronòmiques
de Tardor i Cuina
del Bolet

Segona quinzena
de novembre

Informació
Ajuntament d’Argentona
93 797 49 00  ext.119

Unió de Botiguers d'Argentona
616 99 34 50

Els Restaurants d'Argentona durant
aquestes setmanes fan menús on el
bolet serà l'element principal dels plats
que es cuinin

Sant Andreu
de Llavaneres


