


FIRA DEL BOLET I LA NATURA 2021

Dimecres 20 d’octubre
Presentació de la Fira del Bolet i la Natura, a les 19.30 h, al Museu Arxiu

Presentació de la Fira i conferència «El color de la natura», per Eliseu Vernis, 
coneixedor del món dels bolets i soci de la Societat de Micologia de Catalunya.

Dissabte 23 d’octubre
Surt al bosc i col·labora amb la mostra dels bolets!, d'11 a 13 h.

Sortida familiar organitzada per anar a buscar bolets, a càrrec de Toni Marí del 
Centre de Documentació del Parc i Toni Sánchez, boletaire. Punt de trobada 
al dolmen la Roca d’en Toni a les 11 h. Cerqueu fins a tres exemplars de la 
mateixa espècie i porteu-los al Museu per incorporar-los a la Mostra.

Taller infantil: Construccions amb Kapla, de 17 a 20 h., al Museu Arxiu
Mitjançant peces de fusta realitzarem construccions de gran format per omplir 
el pati de can Banús de construccions singulars.

31a Mostra de bolets, de 18 a 21 h., al Museu Arxiu
Exposició de les diferents espècies de bolets i les seves principals caracterís-
tiques classificades pels Amics dels bolets i col·laboradors.

Diumenge 24 d’octubre
21a Fira del bolet i la natura, de 10 a 20 h. al carrer Marquès de Barberà

Parades de bolets frescos i assecats, cistells, taller de fang, embotits, i un 
ampli ventall de productes artesans.
A les 10.30 h. inauguració oficial de la Fira a càrrec de les autoritats assistents.

31a Mostra de bolets, de 10 a 20 h., al Museu Arxiu
Exposició de diferents espècies de bolets i les seves principals característiques 
classificades pels Amics dels bolets i col·laboradors.

The Hat Hausen Elàstic Band, d'11 a 13 h., a la Placeta Barberà
Versions i ritmes al més pur dixieland, amb arrels de Nova Orleans i Chicago 
de principis del s. XX.

Lliurament del Bolet d’or, a les 13 h., al Museu Arxiu
Reconeixement de l’Associació Amics dels Bolets a un vilassarenc o vilassa-
renca que s’hagi distingit en la seva dedicació al nostre poble en les activitats 
culturals, socials o esportives.

TASTET DE BOLETS: enguany, per les mesures sanitàries sobre la Covid-19, 
no hi haurà el tradicional tastet de bolets al pati del Museu



Activitat complementària: 

OPEN HOUSE - VISITA LLIURE AL PATRIMONI DE VILASSAR
Diumenge 24 d’octubre: d'11 a 14 h. i de 17 a 20 h.

Punt d’informació Open House: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Forns romans de la Fornaca. Terrisseria 
romana. C/. Eduard Calvet i Pintó, s/n / Passeig de 
la Fornaca

Celler de can Bruguera. Gran celler amb 
diferents espais coberts amb volta catalana de rajola 
i arcs de plec de llibre. C/. Ignasi Iglesias, s/n. / 
Pàrquing de la Quintana

Nau vella de can Manyer. Futur Museu Tèxtil 
de Vilassar, sostres de volta catalana amb pilars de 
fosa. Conserva la col·lecció de maquinària tèxtil del 
Museu. Plaça Miquel Martí i Pol, 6

Nau nova de can Manyer. Seu de la Biblioteca, 
amb voltes sobre pilars de fosa i la superfície amb 
paviment hidràulic més gran de Catalunya. Plaça de 
Miquel Martí i Pol, 6.

Carrer de cases de cós - Carrer Santa 
Engràcia. Vista exterior d’un carrer de cases 
de cós, vinculades al creixement de Vilassar per la 
indústria tèxtil.

Teatre de la Massa. Màxim esplendor de la 
volta catalana amb una cúpula de 17 metres de 
diàmetre. Visita exclusivament d’11 a 14 h. - Plaça 
del Teatre, s/n.

Cal Notari. Masia senyorial de tres cossos recon-
vertida per a diversos habitatges. Visita al distribuïdor. 
C/. Sant Miquel, 9

Can Banús (Museu Arxiu de Vilassar de 
Dalt). Visita a la planta baixa de la masia: entrada, 
cuina i jardí romàntic. C/. Marquès de Barberà, 9

Visites teatralitzades. Col·labora: Secció de Cultura de La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc

Teatre de la Massa. Plaça del Teatre; a les 12 
h. Vilatans i vilatanes del s. XIX de Vilassar fan bullir 
l’olla amb l’encarregat de les obres de Guastavino. 
L’encarregat ens acostarà a la construcció tradicional 
de la volta de maó de pla.

Cal Notari. C/. Sant Miquel, 9; a les 18 h. En 
ple s. XVIII escoltareu els neguits dels veïns i veïnes 
del carrer del Bonaire... un carrer carregat d’història 
que amb l’arribada de la nissaga del notari Miquel 
Vila veurà créixer un gran casal.

Organitzat per: Amb la col·laboració de:

El cartell de la fira d'enguany ha estat realitzat per ALBERT PRATS


