JORNADES MICOLÒGIQUES
MONTMAJOR 2018
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BOTÀNIQUES

A

Dies 11 i 12 de Maig
Dia 11 Trobada a les 9 del mati a l’aparcament de l’Hotel Estel de Berga.*
Després de l’ocupació de les cambres corresponents, sortida cap als boscos i prats del
Berguedà, prèviament ja seleccionats.
Dinar de pícnic.
Sortida de recerca de bolets a la tarda i selecció i cura de les mostres trobades.
Sopar a l’hotel.
Dia 12. A les 8,30 hores esmorzar, recollida dels equipatges i desplaçament a Montmajor, on
a les 10 del matí arribarem a la plaça on es troba el Museu de l’art del bolet i iniciarem la
sortida al camp a la recerca plantes i flors a càrrec de Josep Girbal, professor emèrit UAB, per
la zona de la riera de l’Hospital (punt 2 en la imatge adjunta; punt K1 és el Museu d’Art del
Bolet).
12:00 inauguració de l’exposició de bolets de primavera a càrrec de Jordi Rius, micòleg, a la
recepció del Museu d’Art del Bolet.
14:00 hores dinar de germanor a El Cafè de Dalt.
17:00 hores Conferència a la sala d’actes del Museu d’Art del Bolet. Més endavant us
informarem del tema sobre el que versarà.
19:00 hores com a comiat es farà un berenar acompanyat per begudes adients i dolços, tot
coordinat per la Josefina Vilajosana, artista ceramista del Museu d’Art del Bolet.
Notes importants:
Pels qui vulguin participar els dos dies, el preu pel dinar de pícnic, sopar el divendres, dormir,
esmorzar i dinar de germanor per persona en cambra doble és de 90,00 € i en cambra
individual de 105,00 €.
Els que vulguin participar solament al dinar de germanor el preu és de 25,00 € el menú.
Els participants dels dos dies, han d’ingressar una bestreta per persona de 50,00 € al compte
IBAN ES35 2100 5516 8301 0008 1033.
Enviar la inscripció al correu electrònic de la societat (scm73@micocat.org) a l’atenció del Sr.
Andrés Valverde Valera i per qualsevol aclariment al mòbil 652 620 258.
* Ubicació de l’Hotel:
(https://www.google.es/maps/place/Hotel+Estel/@42.0973294,1.8449244,17z/data=!3m1!
4b1!4m5!3m4!1s0x12a50836ae23c487:0x7617dcaee6844127!8m2!3d42.0973294!4d1.8471
131?dcr=0)

