
2019
del 3 al 26 d’octubre



Programa
TARDA
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Vine a crear un bosc! 
Taller artístic per a tota la família, a càrrec de 
Dones d’Art, Verdaguer 7 i Aldo Cardoso.
A les 17:30 h

Plaça de Sant Pere
Degustació de productes ecològics 
del Berguedà
Cooperativa La Pellofa.
A les 18:00 h

Plaça dels Països Catalans
Taller de creació de jocs de taula 
sobre el món dels bolets
Companyia de Jocs l’Anònima.
A les 18:30 h

TARDA
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Vine a crear un bosc!
Taller artístic per a totes les edats, a càrrec 
d’Aldo Cardoso.
A les 17:30 h

Plaça de Sant Pere
Espai de descoberta  
a través de jocs i activitats
Taller infantil a càrrec de Lourdes González 
Salanguera de Viure Sentint.
A les 17:30 h

Plaça dels Països Catalans
Millor semblar un rovelló  
que una múrgola 
Taller de cosmètica aplicada a càrrec de Laia 
Canal i Judit Gonzalez de Farmàcia Cosp.
A les 18:00 h

dijous 3 4divendres

del 3 al 26 d’octubre

Totes les activitats  
són gratuïtes! 



Programa MATÍ
Centre comercial Carrer Major
 · Cercavila amb la banda de 
l’EMMB, Nans de la Bauma dels 
Encantats i el Gegantó Tocat del 
Bolet de Montmajor
A partir de les 11:00 h

 · Trobada de Bastoners
11è aniversari de la Colla Bastonera  
Cop de Garrot de Berga.
A partir de les 12:00 h

 · Concurs de pintura ràpida  
tardor 2019
Segellat de teles de 8 a 9 h a la Sala 
Casino (Teatre Municipal), entrega de 
premis a les 17 h a la mateixa sala. 

Plaça de Sant Joan
 · Punt d’informació
Berga Comercial Carrer Major.

 · Esmorzar amb coca de bolets i 
cava
Amb la col·laboració de PABEVSA i CAVA 
ROVELLATS.
A partir de les 10:00 h

Plaça de Sant Pere
 · 44enes Jornades Micològiques  
del Berguedà
 · Parada de bolets i cistells
A partir de les 10:00 h

 · Micologia per a totes les edats 
Xerrada taller amb l’ecòleg Daniel Siscart.
D’11:00 h a 14:00 h

Ronda Queralt i carrers Sant Antoni, 
Instrucció i Menorets
 · Toc Toc jocs
 · Katakrak jocs
D’11:00 h a 14:00 h

Placeta ciutat
 · Contes de tardor. Què ens 
explicarà el follet?
D’11:30 h a 12:30 h

 · Taller de bolets 
Amenitzat per Antonia Molera i Gemma 
Rosell.
A partir de les 12:30 h

Plaça de les Fonts
 · Parada de bolets i cistells
 · Taller de maquillatge,  
taller de pintar pedres i contes 
amb temàtica de natura i bolets
A càrrec d’Ai Carai.
 · Taller de ceràmica
A partir de les 10:00 h

 · Cuinetes Club
Taller de cuina per a nens. Cal reserva 
prèvia, places limitades, 663 357 523. 
D’11:00 h a 11:45 h i de 12:00 h a 12:45h 

 · Dinar “Arròs amb bolets”
Gaudeix de l’arròs amb bolets a la plaça o 
a casa portant el teu tupper. A càrrec de 
Sumem Càtering / Restaurant Glaç.
Venda de tiquets (8 €) a botigues 
associades i el mateix dia a la plaça.
De 12:00 h a 15:00 h

5dissabte



Plaça de les Fonts
 · Parada de bolets i cistells
Fins a les 20:00 h

 · Taller de maquillatge,  
taller de pintar pedres i contes 
amb temàtica de natura i bolets
A càrrec d’Ai Carai.
 · Taller de ceràmica
A partir de les 16:00 h

 · Cuinetes Club
Taller de cuina per a nens. Cal reserva 
prèvia, places limitades, 663 357 523.
D’17:00 h a 17:45 h i de 18:00 h a 18:45h 

VESPRE I NIT
Centre comercial Carrer Major
Concurs de Tapes  
de Bolet
Et convidem a fer un recorregut pels bars, 
restaurants i establiments que participen 
en el concurs. Tasta les diferents tapes per 
només 2 €. 

A les 20:00 h vine a la plaça de Sant Joan a 
veure la valoració de les tapes participants 
per un jurat professional. 

Gaudeix durant tot el recorregut 
gastronòmic de música en viu a càrrec de: 
BLUEBELL, BUG, JOAN ESCUDERO, LA 
ÚLTIMA Y NOS VAMOS, MUY STONE i 
SMOOTH TRIO.
De 20:00 h a 23:00 h

Plaça del Forn
Concert fi de festa  
amb el grup TIMBASON
A partir de les 23:00 h

 
Plaça Maragall
Showcooking amb el bolet 
convidat: “El bolet sec”
Conservació i cuina del bolet sec. Dirigit 
per Eduard Finestres i maridat amb els vins 
del Celler Rovellats a càrrec de Jordi Solé. 
A partir de les 13:00 h

TARDA
Plaça de Sant Joan
Punt d’informació
Berga Comercial Carrer Major.
Fins a les 20:00 h

Plaça de Sant Pere
 · 44enes Jornades Micològiques 
del Berguedà
 · Parada de bolets i cistells
Fins a les 20:00 h

 · Micologia per a totes les edats 
Xerrada taller amb l’ecòleg Daniel Siscart.
De 17:00 h a 20:00 h

Ronda Queralt i carrers Sant Antoni, 
Instrucció i Manorets
 · Toc Toc jocs
 · Katakrak jocs
De 16:00 h a 20:00 h

Placeta ciutat
 · Contes de tardor. Què ens 
explicarà el follet?
Amenitzat per Antonia Molera i Gemma 
Rosell.
De 18:00 h a 19:00 h



TARDA
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Vine a crear un bosc!
Taller artístic per a tota la família a càrrec de 
Dones d’Art,  Verdaguer 7 i Aldo Cardoso.
A les 17:30 h 

TARDA
Plaça dels Països Catalans
Per anar a buscar bolets i no 
quedar trabat en l’intent
Què és el dolor i com el podem controlar? 
Xerrada divulgativa a càrrec de Maria Cosp 
de Farmàcia Cosp. 
A les 18:00 h

Plaça de Sant Pere
Construcció d’ombres xineses
Taller infantil a càrrec de JugaJoc 
A les 18:00 h

MATÍ
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Elaboració d’escultures de bolets 
Taller artístic per a tota la família. Tècnica de 
paper maixé i pintures orgàniques. A càrrec 
d’Aldo Cardoso.
A les 10:00 h

TARDA
Plaça de Sant Pere
Degustació de productes ecològics 
del Berguedà
Cooperativa La Pellofa.
A les 18:00 h

TARDA
Plaça de Sant Pere
Desterrem mites alimentaris! 
Taller per a totes les edats a càrrec d’Anaïs 
Solà del Centre de Nutrició Saó.
A les 17:30 h 

TARDA
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Taller de creació de jocs de taula 
sobre el món dels bolets
Companyia de Jocs l’Anònima.
A les 18:30 h

Plaça dels Països Catalans
Descobreix i admira els parcs 
urbans
Recorregut per la Berga natural a càrrec de 
Sara Vallhonrat de Saravà.
A les 18:30 h

Plaça de Sant Pere
Circuits d’activitats per a totes  
les edats per ser un bon boletaire
Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.
A les 18:30 h

11divendres

10dijous

12dissabte

18divendres

17dijous



Plaça de Sant Pere
Construcció d’ombres xineses
Taller infantil a càrrec de JugaJoc.
A les 18:00 h

Pavelló de Suècia
Manxada Berguedana
Trobada d’acordionistes. 
A les 18:00 h

TARDA
Fonts del Lledó
Caminada conduïda per prendre 
consciència de la nostra ubicació 
en relació a la natura
Amb Sara Vallhornat de Saravà.
A les 17:00 h

TARDA
Plaça dels Països Catalans
Pinta i fes-te la teva xapa 
Taller per a tota la família. La Creativa.
De 17.30 h a 19:30 h

MATÍ
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Taller de cera perduda
Demostració i taller de modelatge de 
figures amb la tècnica de la cera perduda.  
A càrrec de Carles Farreny, joier artesà.
De 10:00 a 13:30 h

Carrer Major
Manxada Berguedana
Trobada d’acordionistes. 
A partir de les 10:00 h
 
Plaça de Sant Joan
Manxada Berguedana
Trobada d’acordionistes. Actuació final 
conjunta
A les 13:00 h

Plaça dels Països Catalans
Taller infantil de pintar  
Bolets Emoji
A càrrec de Ruben Torres d’Ilusruben
A les 12:00 h

TARDA
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Taller de cera perduda
Demostració i taller de modelatge de 
figures amb la tècnica de la cera perduda.  
A càrrec de Carles Farreny, joier artesà.
De 16:30 a 20:00 h

Plaça dels Països Catalans
Taller de Qi Gong
Per estar en forma físicament i aguditzar 
la ment, ideal per trobar les rovelloneres 
abans que ningú. A càrrec de Marc Noguera 
de Farmàcia Cosp.
A les 18:00 h

19dissabte

24dijous

20diumenge



TARDA
Piribús de la Plaça Viladomat
L’udol del llop
Taller familiar a càrrec de Queralt Tor del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró.
A les 17:00 h

Plaça dels Països Catalans
Espai de descoberta  
a través de jocs i activitats
Taller infantil a càrrec de Lourdes González 
Salanguera de Viure Sentint.
A les 17:30 h

Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Pintem rajoles rústiques de tardor
Taller familiar a càrrec d’Alba Noguera.
A les 19:00 h. 

MATÍ
Plaça de Sant Pere
Pintem rajoles rústiques de tardor 
Taller familiar a càrrec d’Alba Noguera.
A les 10 h

Plaça dels Països Catalans
L’educació, l’eina contra  
el canvi climàtic
Dinàmica grupal a càrrec de Marc Feliu 
d’EmocionalMent.
A les 11:00 h

Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Taller infantil de pintar  
Bolets Emoji
A càrrec de Rubén Torres d’Ilusruben.
A les 12:00 h

TARDA
Plaça de Sant Pere
Fongs a fons i cultiu de gírgoles
Taller familiar divulgatiu a càrrec de 
Salvador Puigmartí de Cuiol Nature.
A les 17:00 h

Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Degustació de productes ecològics 
del Berguedà
Cooperativa La Pellofa.
A les 18:00 h

Piribús de la Plaça Viladomat
Xerrada sobre el trencalòs
A càrrec d’Àngel Bonada del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró.
A les 19:00 h

Tardes de joc 
En benefici de la campanya “TOT ÉS 
POSSIBLE” per l’Arlet. Ajuntament, cia. 
l’Anònima, JugaJoc i Gingko. 
A partir de les 19:00 h. 

Passeig de la Indústria
Sopar de fi de festa 
Sopar de bolet, en benefici de la campanya 
“TOT ÉS POSSIBLE” per l’Arlet. Tiquets 10 €. 
A les 20:00 h

26dissabte

25divendres



 
Plaça de Sant Pere,  
Plaça del Països Catalans i 
Passeig de la Indústria (zona ambulatori)
Anem al bosc
Descobreix els diferents boscos naturals i 
artístics. Amb Mercat de tardor (venda de 
bolets, artesania i alimentació).
Del 5 al 26 d’octubre

Activitats i tallers per a escoles
Activitats específiques per a escoles de 
Berga i comarca.
Del 3 al 24 d’octubre

TapaBolet
Degustacions de tapes de bolet realitzades 
per diferents establiments de Berga  
(veure programa a part).
A partir del 5 d’octubre

Convent de Sant Francesc
Joan Ferrer. El tacte de la llum
Exposició antològica Joan Ferrer. El tacte 
de la llum, on es presenta per primera 
vegada una visió completa de l’obra de 
l’artista, des dels inicis fins a l’actualitat, i 
permet fer una lectura en profunditat de la 
dimensió plàstica de l’autor berguedà.
Del 28 de setembre al 28 de desembre

Vestíbul del Casal Cívic de Berga  
(antic Casal de la Gent Gran)
Exposició fotogràfica “El món del 
bolet”
Organitza Penya Boletaire i Foto Luigi.
De l’1 al 14 d’octubre de 9:00 h a 20:00 h

Locals d’ART MAJOR  
al carrer Ciutat i altres aparadors
Exposició del Concurs de pintura 
ràpida tardor 2019
Del 7 d’octubre al 3 de novembre

L’organització es reserva el dret de cancel·lar o 
modificar els esdeveniments que figuren en aquest 
programa, si és per causes alienes a la seva voluntat.

del 3 al 26 d’octubre

Durant aquests dies...

La il·lustració de la portada del programa de la 
BergaBolet 2019 ha estat realitzada pel pintor 
berguedà Joan Ferrer.


