XIII
JORNADES
MICOLOGIQUES
dera VAL D’ARAN
Presentació
La recerca i recollida de bolets és una
activitat tradicional fortament arrelada a
la Val d’Aran. Els boletaires i els
aficionats a la micologia creixen any rere
any en un entorn favorable per a
aquesta.
Per això, i amb l’objectiu de mantenir els
valors naturals dels ecosistemes de la
Val, el Conselh Generau d’Aran ha
endegat diferents actuacions per tal que
l’activitat de recollida de bolets no
comprometi la producció i diversitat dels
bolets de l'Aran, potenciant l’educació
ambiental i el treball científic.
En el marc de la XIII edició de les
Jornades micològiques de la Val d’Aran,
es podrà participar en diferents sortides
a camp per conèixer la biodiversitat de
bolets i visitar l’espai d’exposició durant
el cap de setmana.
Aquestes activitats tenen com a finalitat
mostrar la gran riquesa micològica de
l’Aran, i conèixer a més altres aspectes
com son els usos i la importància que
han tingut els fongs al llarg de la història.

Organització

XIII Jornades micològiques de la Val d’Aran

Aprofitament dels fongs al
llarg de la història
Jornada tècnica
VAL D’ARAN, 12, 13, 14, i 15 de setembre de 2019
Programa
Sortides a camp per conèixer la biodiversitat de bolets de la Val d’Aran,
acompanyats per representants de la Societat Catalana de Micologia.
Dijous, 12 de setembre
9.00 h - 14.00 h Sortida a camp
Lloc segons climatologia. Punt de trobada: Conselh Generau d’Aran.
Divendres, 13 de setembre
9.00 h - 15.00 h Sortida a camp
Lloc segons climatologia. Punt de trobada: Conselh Generau d’Aran.
9.00 h Divulgació sobre els fongs a les escoles dera Val d’Aran
Sra. Sara Arjó, educadora ambiental.
Sr. Josep Carreras, membre de la Societat Catalana de Micologia.
Dissabte, 14 de setembre
A la seu de l’Ajuntament de Les
18.00 h Presentació de la jornada tècnica
Mgfc. Sr. Francés X. Boya, Sindic d’Aran.
18.15 h Els usos i aprofitaments dels fongs
Sr. Josep Girbal, professor emèrit de la UAB i president de la
Societat Catalana de Micologia.
19.15 h Torn obert de paraula
19.30 h Cloenda de la jornada
Mgfc. Sr. Francés X. Boya, Sindic d’Aran.
Diumenge, 15 de setembre

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Ajuntament de Les
Plaça Ajuntament, 1
25540 – LES (VAL D’ARAN)

@ruralcat

9.00 h - 15.00 h Sortida a camp
Lloc segons climatologia. Punt de trobada: Conselh Generau d’Aran.
Es podrà visitar l’Exposició de bolets de la Val d’Aran a l’ Ajuntament de
Les (plaça Ajuntament, 1) durant els dies 14 i 15 de setembre.

Inscripcions
Les activitats són gratuïtes però cal inscriure’s ja que les places són
limitades, a través de:
Conselh Generau d’Aran, Sr. Gerard Viló
(Tel.: 973 641 801 – A/e: g.vilo@aran.org)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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