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INTRODUCCIÓ 

Aquesta edició ha estat la segona de la recuperada festa del bolet. S’ha tornat 

a celebrar el cap de setmana del pont del 12 d’octubre, tenint en compte que en 

l’anterior edició va anar bé en aquestes dates. 

 

PROGRAMACIÓ 

La programació va començar el dissabte 13 d’octubre al matí, amb el taller 

familiar “el Cuc-Rovelló”. Aquest taller es va fer durant els dos dissabtes 

anteriors a la tarda, per anar preparant el personatge per la cercavila. Va anar a 

càrrec del Dimitri Coppola. 

A 2/4 de 5 de la tarda, al Centre de dia, el cuiner Jordi Rodellas Font va 

preparar dues receptes de bolets: rovellons en escabetx i risotto de rossinyols, 

camagrocs i cansalada. 

A les 6 de la tarda, des de Cal Bach va sortir la cercavila amb el Cuc-Rovelló i 

els gegants de Prats.  

A partir de 2/4 de 8 de la tarda, a la Plaça de l’Església, va haver-hi les 

degustacions de cuina del bolet amb música en directe amb “71 i mig”. 

Al diumenge al matí, estava previst que hi haguessin parades de bolets a la 

plaça de l’Església, però al no haver-hi bolets al bosc, no va haver-hi parades. 

A les 11 del mateix diumenge, hi va haver tast de vins a càrrec de Cal Siller.  

 

Establiments participants i degustacions: 

 

- Cal Janet: Melós de vedella amb bolets: 2,50 € 

- El Taulell: Hamburguesa tocada del bolet: 2 € 

- Ca La Loreto: Mandonguilles de xampinyons: 1,5 € 

- Forn J.Bruch: Pizzetes de bolets: 2 € 

- Cal Siller: Festival de vins: 1 a 3 € 

- Peixateria Escrigas: Sípia amb mandonguilles i bolets: 2 € 

- Cal Girvent: Massapans de tardor: 1 € 



 

 

PUBLICITAT 

Divendres, 12 es va fer promoció de les activitats al Càmping riera de Merlès. 

La publicitat es va fer a l’especial Lluçanès del 9 nou, a la ràdio Rac 105 i Rac1, així 

com a la televisió del berguedà i a Sàpiens. Per difusió, es van fer cartells i fulletons. A 

més, es va enviar la informació als allotjaments turístics del Lluçanès.      

 

 

PRESSUPOST 

Pla Valldaura_ fulleteria     407,77 €  

Creació falca           36,30 € 

Dimitri_ creació cuc rovelló             1.291,07 € 

J. Boladeras       396,64 € 

Actuació Mar i Gislèn      181,50 € 

Publicitat Rac 105       145,20 € 

Publicitat Rac 1      263,18 € 

Publicitat sàpiens      605,00 € 

Publicitat el9nou        78,65 € 

Publicitat tv berguedà      181,50 € 

TOTAL:               3.586,81 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFIES 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


