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Ajuntament de Cardona

AVANÇ DE FIRA, ACTES DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2013
A la Biblioteca municipal Marc de Cardona

A les 20:00 hores Conferència inaugural de l’exposició “Projecte Sal”, mostra de joies i objectes de petit format amb
sal gemma de Cardona i realitzats per alumnes i professors de l’Escola d’Arts i del Treball de Barcelona.
Organitza: Ajuntament de Cardona i Escola d’Art del Treball de Barrcelona.

CARDONA, DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
MATÍ
Llenegues, bolets i degustació de
bolets

A la plaça del Mercat

Venda de llenegues i altres varietats de bolets

A la plaça de la Fira de Dalt

Exposició de diferents varietats de bolets del país. Amb
l’assessorament de micòlegs de l’Agrupació Micològica
Berguedana
Concurs de llenegues: es premiaran la llenega més gran i
el bolet més original. (veure bases a part)

Concurs de Tapes amb bolets
(veure bases a part)
De 9:00 a 11:00 hores
Presentació de les candidatures a concurs
D’11:00 a 13:00 hores
Exposició de tots els productes a concurs

Als diferents carrers i places de la vila

Parades d’artesans
Venda i degustació de productes artesanals: bolets confitats, codonyats, embotits, formatges, etc
El comerç tindrà parada al carrer
Els establiments de la UBIC sortejaran 15 farcells del boletaire (productes de tardor de Cardona)
La UBIC col·labora amb l’empresa cardonina, Vins i Caves PITEUS, en el concurs de disseny de l’etiqueta del seu
vi (veure bases a part)

Centre Cardona Medieval

De 10:00 a 14:00 hores
Projecció de l’audiovisual: “Els Cardona, senyors de la sal”
Entrada gratuïta
A les 12:30 hores
Vista guiada pel Nucli Antic
Les places són limitades
Organitza: Fundació Cardona Històrica

A la plaça del Vall

A partir de les 11:00 hores
Ballada de Country
Organitza: Granger’s del Berguedà

Al Passeig de la Fira

D’11:30 a 14:00 hores
Degustació de plats cuinats amb llenegues
Preparats pels següents restaurants del municipi: La Bauma, 4 Cantons, Cal Borrasca, Les Monges (Hotel Bre-

mon), Parador de Turisme “Ducs de Cardona”, Rostisseria Obiols, Vilar Rural, La Premsa i el Parador de la
Coromina

Al Centre Cívic

A les 12:30 hores
Xerrada “Els Bolets. Producte estrella a la cuina”, amb
Miquel Márquez, restaurant Sala (Berga). En acabar,
Tast de tapa cuinada amb bolets a càrrec del cuiner
local, David Guitart i maridatge de vins PITEUS

TARDA
Centre Cardona Medieval

De 16:00 a 20:00 hores
Projecció de l’audiovisual: “Els Cardona, senyors de la sal”
Entrada gratuïta

A l’església de Sant Miquel
A les 18:30 hores
Concert de Musicant

A la plaça Mercat

A les 19:00 hores
Coca i mistela per a tothom
S’oferirà als assistents de forma gratuïta

FESTIVAL INFANTIL
“TOCATS DEL BOLET”
De 8:00 a 11:00 hores
VI Concurs infantil de bolets (entre 5 i 12 anys)
(Veure bases a part)
En acabar, al bosc: Pa amb tomàquet i embotit per a
tots els participants al concurs infantil

A la plaça de la Fira
A les 11:00 hores
Xocolatada

Al balcó de la Fira

De les 12:00 a les 14:00 hores
Jocs i enginys amb la companyia “Jocs ambulants”
A les 12:30 hores
Titelles infantils: “La veritable història dels 3 porquets”
amb la companyia “Xip Xap”

Al balcó de la Fira

Després del recompte de la recollida de bolets a concurs, Lliurament dels premis del VI Concurs infantil
de bolets de Cardona.

bases del

concurs boletaire de Cardona
L’Ajuntament de Cardona, en el marc de la Fira de la Llenega i com és tradicional
i habitual en les darreres edicions, organitza el Concurs boletaire de Cardona amb
l’objectiu d’incrementar la participació popular a la fira i fomentar l’estima i el
respecte pel medi i el patrimoni natural.
1- Categories a concurs
 Llenega més gran.
 Bolet més original.

2- Participants

Les inscripcions estan obertes a tothom. Cada participant
podrà concursar amb tants bolets com vulgui dins de la
categoria o categories que desitgi.

3- Inscripcions

Cadascun dels participants haurà de fer la seva inscripció
el mateix dia de la Fira, entre les 9 i les 11 del matí a la
plaça de la Fira de Dalt. S’ haurà de presentar:
Dades personals i telèfon de contacte.
Bolet o bolets participants en el concurs.

4- Recollida de les mostres

Tots els bolets participants en el concurs seran recollits,
numerats en el moment de la inscripció i separats per
categories. Totes les mostres de bolets participants a
concurs seran exposades a la plaça de la Fira de Dalt fins
a les 14:00 hores.

5- Premis:

Per a la llenega més gran: un lot de productes de Cardona.
Per al bolet més original: un lot de productes de Cardona.

6- Lliurament de premis:

El veredicte del concurs es farà públic a les 14:00 hores a la
mateixa zona d’exposició, a la plaça de la Fira de Dalt. És
obligatòria la presència dels participants en el moment de
l’entrega de premis. Aquells que no hi siguin presents no
podran retirar el premi en el cas de resultar guanyadors.

Organitza:

Ajuntament de Cardona

Col·labora:

7- El Jurat

El jurat estarà format per tres membres: un representant
de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona, un
expert en micologia, i un/a regidor/a de l’Ajuntament,
que exercirà de president.

8- Criteris de valoració

Cada producte estarà numerat i el jurat desconeixerà la
seva propietat o procedència. Els criteris de valoració
seran els següents:
- En la categoria de la llenega més gran: es valorarà la
llargada, el diàmetre i el pes. S’ha de presentar la llenega a
concurs eixuta per tal que el pes sigui el real.
- En la categoria del bolet més original: es valorarà la
dificultat per trobar la mostra, la raresa, la forma i la mida.
Per motius de manca de producte, el jurat podrà declarar
deserta qualsevol categoria a concurs.

9- Propietat dels bolets a concurs

Una vegada finalitzat el període d’exposició dels bolets a
concurs, els seus propietaris podran recollir-los a les 14:00
hores.

10- Facultats de l’organització

L’Ajuntament de Cardona, com a institució organitzadora
del concurs, es reserva el dret a modificar les bases. La
participació en el concurs implica l’acceptació total
d’aquestes bases, la decisió del jurat serà inapel·lable.

bases del

concurs de tapes de bolets de Cardona
L’Ajuntament de Cardona, coincidint amb Fira de la Llenega i en el
marc d’aquesta, es proposa recuperar la cultura culinària de casa
nostra amb un toc de modernitat, promocionant l’objecte de la fira:
la llenega i els bolets en general mitjançant l’organització del
Concurs de tapes de bolets de Cardona.
1. Única categoria a concurs:

El concurs de tapes de bolets valorarà aquelles tapes de
bolets des de dos punts de vista:
- Tapa més bona a nivell culinari
- Tapa més ben presentada a nivell d’imatge

2. Participants:

Les inscripcions estan obertes a tothom. Cada participant haurà de participar amb el producte a concurs i que
mínim hi hagi 5 racions per tal de que la puguin provar
els membres del jurat.

3. Inscripcions:

Cadascun dels participants haurà de fer la seva inscripció el mateix dia de la Fira, entre les 9 i les 11 del matí
a la plaça de la Fira de Dalt , on s’ haurà de presentar:
- Noms, cognoms i telèfon de contacte
- Targeta amb la recepta, indicant quin tipus de bolet i
menjar s’ha utilitzat per fer la tapa presentada a concurs.

4. Premis:

Hi haurà dues categories de premis:
Per a la tapa més bona		
Per a la tapa més ben presentada

5. Lliurament de premis:

50 €
50 €

El veredicte del concurs es farà públic durant el concert
de diumenge a la tarda.

Organitza:

Ajuntament de Cardona

Col·labora:

6. El Jurat:

El jurat estarà format per tres membres: un membre de
la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona, un expert en micologia, i presidirà el jurat un/a regidor/a de
l’Ajuntament.

7. Criteris de valoració:

Cada producte a concurs serà valorat des d’una perspectiva d’imatge, olor, presentació, gust. Cada producte
estarà numerat, i el jurat desconeixerà la seva propietat
o procedència.
Per motius de manca de producte o de qualitat, el jurat
podrà declarar deserta qualsevol categoria a concurs.

8. Facultats de l’organització:

L’Ajuntament de Cardona, com a institució organitzadora del concurs, es reserva el dret a modificar les bases.
La participació en el concurs implica l’acceptació total
d’aquestes bases, la decisió del jurat serà inapel·lable.

Bases del concurs infantil de bolets de Cardona
L’Ajuntament de Cardona organitza el Concurs Infantil de Bolets de Cardona, en el marc de la
Fira de la Llenega d’enguany, amb l’objectiu d’incentivar els valors de respecte pel medi i l’entorn,
la convivència i la transmissió dels coneixements de pares a fills.
1. PARTICIPANTS

Podran participar al concurs nens/es de 5 fins a 12 anys, acompanyats necessàriament d’un adult de més de 18 anys, que es farà
responsable del menor.

2. CATEGORIES

S’establiran dues categories en funció de l’edat del menor participant:
- Nens/es de 5 fins a 7 anys
- Nens/es de 8 a 12 anys

3. TROBADA

Els participants es trobaran a les 8:00 hores al
Camp de Futbol de Cardona i seran acompanyats per l’organització al lloc del concurs on es
farà la cerca de bolets.
L’organització farà entrega d’identificacions per als
participants i per als cistells.
Es recomana als participants que es coordinin entre si,
per tal d’accedir al bosc amb el mínim número possible de cotxes i per tal de ser el màxim de respectuosos amb l ’entorn.
En el moment de les inscripcions, a tots els participants en el concurs se’ls farà entrega d’un
petit obsequi.

4. MATERIALS DEL CONCURS
Els participants utilitzaran un cistell propi
que hauran de presentar a l’ inici de la prova . El nombre de cistells és lliure.

5. INICI

L’organització, un cop al bosc, explicarà als
participants quina és l’àrea per realitzar la
cerca i l’hora de finalització.
L’inici del concurs serà a les 9:00 hores, en el
lloc que s’indiqui com a punt de sortida.
Els espais on es podran buscar bolets seran delimitats
en funció de les categories i es concretaran en el moment
de l’inici.
Es recomana a tots els participants que vagin proveïts
d’aigua, per tal de participar còmodament en el concurs.

6. TERMINI PER BUSCAR BOLETS

El termini durant el qual podran buscar bolets els participants serà
fins les 11:00. Un cop exhaurit el temps s’haurà de tornar al punt
de sortida i fer entrega de les cistelles.
Un cop finalitzat el concurs i quan tots els participants s’hagin
retrobat conjuntament amb la organització es procedirà a fer
l’esmorzar amb pa amb tomàquet i embotit al bosc.

Ajuntament de Cardona

7. NORMES PER A LA RECOLLIDA DELS
BOLETS

Queda terminantment prohibit proveir-se de bolets que no siguin
els trobats a la zona del concurs en aquest moment.
Els participants boletaires, en tot moment, tindran cura del bosc
i respecte de l’entorn, evitant llençar qualsevol tipus de deixalla.

8. ARRIBADA I FI DEL CONCURS

Els cistells seran traslladades a la plaça de la Fira,
aproximadament a les 12:00 hores, lloc on
es valoraran tots els cistells
Un cop el jurat hagi valorat els cistells a concurs, els participants
podran retirar-los.

9. AVALUACIÓ

Es valorarà el pes total dels
bolets comestibles i s’exclouran
tots els bolets no comestibles. Les
llenegues i els rovellons es valoraran de forma especial:
es multiplicarà per tres el seu pes.
Els bolets s’hauran de presentar amb la cua tallada i han
de ser sans.

10. PREMIS

S’entregaran dos premis, un per a cada categoria participant :
- Al guanyador/a de 5 a 7 anys: un val de 50€ per a material
escolar a bescanviar en qualsevol llibreria de Cardona.
- Al guanyador/a de 8 a 12 anys: un val de 50€ per a material
escolar a bescanviar en qualsevol llibreria de Cardona.

11. JURAT

El jurat estarà integrat per les següent persones:
El Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Cardona.
Un membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Cardona.
Un membre del Centre Excursionista de Cardona.
Un expert en micologia

12. ENTREGA DELS PREMIS

El veredicte del concurs es farà públic durant el concert de diumenge a la tarda i es procedirà a l’entrega de premis.

13. FACULTATS DE L’ORGANITZACIÓ

L’Ajuntament de Cardona, com a institució organitzadora del concurs, es reserva el dret de modificar les bases. La participació en el
concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases, la decisió del
jurat serà inapel·lable.

