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PResenTACIó

Sense	cap	mena	de	dubte,	Catalunya	ha	estat	

des	de	sempre	un	país	amb	un	fort	sentiment	

micòfil.	Aquesta	passió	per	anar,	principalment	

a	la	tardor,	al	bosc	a	buscar	bolets,	ha	anat	as-

sociada	a	la	incorporació	dels	bolets	a	la	cuina	

tradicional	 i,	 fins	 i	 tot,	a	 la	 incorporació	en	 la	

terminologia	 catalana	 d’expressions	 tan	 co-

munes	com	“estar	tocat	del	bolet”	o	“fotre	un	

bolet”.	

Així	doncs,	no	és	cap	novetat	que,	un	cop	arri-

bada	la	tardor,	uns	dies	després	de	les	darreres	

pluges,	els	boscos	catalans	 rebin	 la	 visita	de	

boletaires	amb	la	voluntat	de	collir	bolets	que	

després	seran	cuinats	com	a	acompanyament	

o	formant	part	de	plats	suculents.	

La	passió	per	la	recol·lecció	dels	fongs	també	

és	palesa	a	les	comarques	d’interior	del	Camp	

de	 Tarragona,	 on	 les	muntanyes	 de	 Prades	 i	

concretament	el	bosc	de	Poblet	constitueixen	

un	punt	de	referència	important	en	la	recollida	

de	bolets.			

La	 recol·lecció	 de	 bolets	 és	 una	 pràctica	 sa-

ludable	 que	 es	 pot	 fer	 individualment,	 amb	

companys	o	amb	la	família	i	en	un	marc	natu-

ral	de	gran	bellesa.	Aquest	atractiu	individual,	

però,	no	ha	de	fer	oblidar	que	la	recol·lecció	ha	

de	ser	realitzada	de	manera	sostenible	per	no	

comprometre	el	recurs	mateix	i	l’entorn	natural	

de	recol·lecció.
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ReCoL·LeCCIó de BoLeTs

El	bosc	de	Poblet	durant	gairebé	tota	 la	seva	

història	 ha	 estat	 un	 bosc	 frondós	 amb	 una	

important	 riquesa	 vegetal,	 propiciada	 per	 la	

seva	 geologia,	 orografia	 i	 situació	 geogràfi-

ca.	 Aquests	 factors	 han	 propiciat	 l’existència	

d’una	important	riquesa	micològica.

	

Així	doncs,	el	bosc	de	Poblet,	a	causa	dels	fac-

tors	anteriorment	exposats,	ha	estat	una	zona	

boscosa	propícia	per	 a	 la	 recol·lecció	de	bo-

lets,	on	tradicionalment	els	veïns	de	les	pobla-

cions	properes	anaven	a	collir-ne,	ja	fos	per	a	

consum	propi	o	per	destinar-los	a	la	venda	en	

el	mercat	local.	En	les	darreres	dècades,	arran	

de	l’explosió	de	l’interès	per	aquest	producte,	

és	freqüentat	per	un	nombre	creixent	de	bole-

taires	amb	intencions	molt	diverses.

Tenint	en	compte	que	algunes	parts	del	bosc	

presenten	un	sotabosc	important	que	dificulta	

el	pas	dels	boletaires	i	facilita	el	desgast	de	la	

seva	vestimenta,	 tradicionalment	s’ha	utilitzat	

la	roba	més	vella	per	anar	a	buscar	bolets.

La	bibliografia	existent	indica	que	a	mitjan	segle	

XX	les	dones	de	les	petites	poblacions	establer-

tes	al	voltant	del	bosc	eren	les	més	interessades	

que	arribés	l’època	de	bolets,	ja	que	amb	la	seva	

recol·lecció	obtenien	uns	diners	que	podien	ser	

destinats	a	despeses	extres	al	llarg	de	l’any.	

Actualment,	 gran	 part	 de	 la	 recol·lecció	 a	 la	

zona	és	per	a	consum	personal,	i	tot	i	que	es	té	

constància	 d’algunes	 vendes	 en	 establiments	

locals	com	ara	restaurants	i	hostals,	o	també	en	

comerços	de	fruita	i	verdura,	aquestes	vendes	

representen	només	una	petita	part	del	total.
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VegeTACIó, TIPus de sòLs I BoLeTs AssoCIATs

El	bosc	de	Poblet,	 tret	de	 les	parts	més	altes	

on	la	vegetació	té	un	caràcter	més	continental,	

presenta	una	vegetació	composta	per	una	gran	

riquesa	 d’espècies	 vegetals	 amb	 un	 marcat	

caràcter	 mediterrani	 associades	 a	 la	 varietat	

del	sòls	existents	en	aquest	bosc.	Aquesta	ri-

quesa	 es	manifesta	 en	 la	 diversitat	 de	 comu-

nitats	 vegetals	 que	 hi	 són	 presents:	 l’alzinar	

litoral	i	el	muntanyenc,	la	teixeda,	les	rouredes	

de	 roure	 de	 fulla	 petita,	 de	 roure	 martinenc	 i	

de	roure	reboll,	la	brolla	litoral	calcícola,	les	pi-

nedes	de	pi	blanc,	pinastre,	pi	roig	i	pinassa,	i	

també	espècies	de	bosc	de	ribera,	presents	en	

els	ambients	més	humits	en	barrancs	 i	 zones	

de	cursos	d’aigua.	

De	manera	associada	a	aquesta	diversitat	ve-

getal,	 es	 pot	 trobar	 una	 important	 diversitat	

micològica	propiciada	per	l’estreta	relació	que	

s’estableix	 entre	 plantes	 i	 bolets,	 ja	 que	 els	

bolets	 són	 cossos	 de	 fructificació	 de	 fongs	

basidiomicets,	 generalment	 simbionts,	 que	

s’associen	a	les	arrels	d’una	planta	per	obtenir-

ne	benefici	mutu.	Així	doncs,	la	vegetació	pre-

sent	marcarà	els	bolets	que	s’hi	poden	trobar.
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esTudI de LA RIquesA MICoLògICA

L’any	2008,	es	van	senyalitzar	al	bosc	de	Po-

blet	unes	parcel·les	d’estudi	que	han	permès,	

durant	 aquests	 anys,	 analitzar	 la	 producció	 i	

diversitat	 micològica	 d’aquest	 entorn	 al	 per-

sonal	tècnic	del	Centre	Tecnològic	Forestal	de	

Catalunya	(CTFC).	

A	partir	de	43	parcel·les	de	100	m2	cadascuna,	

el	 personal	 tècnic	 del	CTFC	ha	 anat	 determi-

nant,	a	partir	de	l’any	2008,	la	producció	i	diver-

sitat	de	bolets	d’aquest	espai	d’acord	amb	les	

espècies	vegetals	associades.			

L’estudi	 ha	 estat	 finançat	 pel	 Departament	

de	Medi	Ambient	 i	Habitatge	 (actualment	De-

partament	 d’Agricultura,	 Ramaderia,	 Pesca,	

Alimentació	 i	 Medi	 Natural);	 el	 Paratge	 Natu-

ral	 d’Interès	Nacional	 de	Poblet	 hi	 ha	 aportat	

col·laboració	 de	 personal	 i	 material.	 Durant	 els	

anys	2010	i	2011,	l’estudi	també	ha	estat	emmar-

cat	en	el	projecte	europeu	Interreg	Micosylva,	i	ha	

comptat	amb	el	cofinançament	del	Fons	Europeu	

de	Desenvolupament	Regional	(FEDER).

		

Mitjançant	 l’impuls	d’aquest	estudi	micològic,	

el	 Paratge	 Natural	 d’Interès	 Nacional	 de	 Po-

blet	 gaudeix	 de	 la	 informació	 necessària	 per	

conèixer	tant	la	producció	com	la	diversitat	de	

bolets	en	aquest	espai.

Fins	a	la	finalització	de	la	temporada	2010,	han	

estat	identificades	181	espècies	de	bolets	tant	

comestibles	com	no	comestibles	en	el	bosc	de	

Poblet.

Aquesta	 gran	 diversitat	 d’espècies	 comporta	

que	 es	 puguin	 produir	 confusions	 a	 l’hora	 de	

collir	bolets	i,	per	tant,	cal	estar	segurs	que	els	

bolets	collits	són	comestibles,	atès	que	gairebé	

el	60%	de	les	espècies	identificades	no	ho	són.

La	identificació	correcta	dels	bolets	recol·lectats	

és	necessària	per	evitar	que	el	seu	consum	si-

gui	perjudicial	per	a	la	salut	dels	consumidors,	

i	encara	més	perquè	en	el	bosc	de	Poblet	hi	ha	

presència	 de	 farinera	 borda	 (Amanita phalloi-

des),	bolet	potencialment	mortal.
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esPèCIes CoMeRCIALITzABLes

Només	una	petita	part	de	les	espècies	de	bolets	

comestibles	 tenen	valor	de	mercat.	Això	com-

porta	que	poden	ser	venudes	en	punts	de	dis-

tribució	d’aquest	producte.

En	el	bosc	de	Poblet,	només	10	espècies	han	

estat	 catalogades	 com	 a	 comercialitzables,	 la	

majoria	perquè	són	apreciades	en	gastronomia	

i,	en	el	cas	de	la	pipa	(Ganoderma lucidum),	per	

les	 propietats	 farmacològiques	 beneficioses	

d’aquest	bolet	en	pols	pres	en	infusió.	

Aquestes	espècies	són	 les	que	han	estat	 tro-

bades	arran	de	 l’estudi	sobre	bolets	 realitzat.	

A	 més	 d’aquestes,	 es	 té	 constància	 de	 la	

presència	en	el	bosc	de	Poblet,	entre	d’altres,	

de	l’ou	de	reig	(Amanita caesarea)	i	el	rossinyol	

(Cantharellus cibarius),	d’excel·lent	sabor	i	tam-

bé	especies	comercialitzables.	

LLISTAT D’ESPÈCIES DE BOLETS 
COMERCIALITZABLES  (BosC de PoBLeT)

Pinetell, rovelló (Lactarius deliciosus)

Rovelló (Lactarius sanguifluus)

Rovelló, esclata-sang (Lactarius vinosus)

Mocosa, llenega negra (Hygrophorus latitabundus)

Mocosa perfumada (Hygrophorus agathosmus)

Llenegall, llenega blanca (Hygrophorus eburneus)

negret, fredolic (Tricholoma terreum)

Apagallums, cogomella, paloma (Macrolepiota procera)

Bolet de bou, molleric calçat (Suillus luteus)

Pipa, paella (Ganoderma lucidum)
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ReCoL·LeCCIó I PRoduCCIó de RoVeLLons

Realitzant	 l’associació	 temporal	 entre	

la	 fructificació	 micològica	 a	 la	 tardor	 i	 la	

recol·lecció	 de	 bolets,	 es	 pot	 dir	 que	 la	

campanya	 de	 recol·lecció	 s’amplia	 o	 es	

redueix	temporalment	segons	els	anys,	ja	que	

està	 molt	 marcada	 per	 la	 climatologia	 (pluja,	

temperatura,	 vent).	 Durant	 els	 anys	 d’estudi	

2008-2010,	 va	 durar	 entre	 10	 i	 12	 setmanes:	

aquest	període	transcorre	des	de	les	primeres	

i	 fins	 a	 les	 darreres	 aparicions	 de	 bolets.	

Temporalment,	 això	 representa	 des	 de	 finals	

de	 setembre	 fins	 a	 mitjan	 desembre.	 Durant	

aquestes	setmanes,	es	va	detectar	brotada	de	

bolets	en	les	parcel·les	d’estudi	establertes.	

Pel	 que	 fa	 als	 rovellons,	 una	 de	 les	 espècies	

més	valorades	pels	boletaires	a	Catalunya,	se’n	

va	 detectar	 la	 presència	 durant	 8	 setmanes	

l’any	 2010,	 des	 de	 finals	 d’octubre	 fins	 a	

principis	de	desembre,	dades	molt	properes	a	

les	obtingudes	en	els	anys	2008	i	2009.

Entre	 les	 espècies	 vegetals	 que	 conformen	

l’estrat	 arbori	 dominant,	 l’espècie	 que	 s’ha	

manifestat	més	productiva	pel	que	fa	a	rovellons	

ha	estat	el	pi	pinastre	(Pinus pinaster)	amb	una	

producció	mitjana	de	38,6	kg/ha,	seguida	del	pi	

roig	(Pinus sylvestris)	amb	una	producció	de	7,8	

kg/ha.

* Comentari: malgrat que en les parcel·les de pi blanc (Pinus halepensis) del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet 
seleccionades no hi ha hagut producció de rovellons, en altres zones la producció de bolets en masses d’aquesta espècie 
pot ser força important. 
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Actualment,	 encara	 no	 hi	 ha	 gaire	 dades	

referents	 a	 com	 pot	 afectar	 la	 silvicultura	 a	

la	 producció	 de	 bolets,	 la	 qual	 cosa	 resulta	

sorprenent	ja	que	molts	boletaires	i	propietaris	

forestals	 parlen	 sovint	 sobre	 les	 condicions	

de	 les	 zones	 per	 anar	 a	 buscar	 bolets,	 com	

ara	 zones	més	 clares	 de	 vegetació	 on	 arriba	

més	 precipitació	 i	 llum,	 i	 com	 això	 afecta	 la	

producció	de	bolets.

Un	 estudi	 elaborat	 pel	 Centre	 Tecnològic	

Forestal	 de	 Catalunya	 (CTFC)	 a	 diverses	

zones	 del	 Prepirineu	 català	 determina	 que	

la	producció	de	 rovellons	en	masses	de	pi	 és	

afavorida	 per	 densitats	 d’arbrat	 baixes,	 amb	

àrees	 basimètriques	 compreses	 entre	 10	 i	 20	

m2/ha.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 diversitat	 d’espècies	

micològiques,	en	el	mateix	estudi	s’ha	observat	

un	 augment	 en	 la	 diversitat	 en	 valors	 d’àrea	

basimètrica	situats	entre	els	15	 i	els	25	m2/ha.	

Per	tant,	arran	dels	resultats	d’aquest	estudi,	es	

pot	dir	que	en	boscos	de	pi	on	s’ha	intervingut	

mantenint	 les	 àrees	 basimètriques	 baixes	 (al	

voltant	de	20	m2/ha),	la	producció	de	rovellons	

és	superior	i	la	diversitat	de	bolets	també.

Així	doncs,	a	partir	d’aquest	estudi,	es	pot	pensar	que,	a	més	de	les	condicions	climàtiques	i	altres	

factors,	la	silvicultura	aplicada	té	efectes	sobre	la	producció	de	bolets.

L’any	2009,	la	producció	de	rovellons	va	ser	un	398%	major,	és	a	dir,	gairebé	5	cops	superior	en	les	

parcel·les	intervingudes,	i	l’any	2010	va	ser	un	51,48%	superior	també	en	les	parcel·les	aclarides.		

Cal	dir	que	els	treballs	silvícoles	al	PNIN	de	Poblet	van	ser	executats	amb	cura	i	sense	la	intervenció	

de	maquinària	 per	 a	 la	 retirada	de	 la	 fusta.	Altrament,	 l’afectació	 sobre	 el	 terreny	 hauria	 pogut	

afectar	la	producció	micològica	posterior.	
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Si	 s’analitza	 la	 producció	 de	 les	 3	 espècies	 de	 rovellons	 trobades	 al	 bosc	 de	Poblet	 (Lactarius 

deliciosus, Lactarius sanguifluus	 i	 Lactarius vinosus),	 es	 pot	 apreciar	 com	 en	 les	 parcel·les	

intervingudes	ha	augmentat	 la	proporció	de	producció	de	Lactarius sanguifluus	 en	detriment	de	

Lactarius deliciosus;	en	el	cas	de	Lactarius vinosus,	la	producció	es	manté	força	semblant.

Parcel·les no internvingudes

Parcel·les aclarides

Lactarius	  deliciosus	  	  
28%	  

Lactarius	  sanguifluus	  	  
26%	  

Lactarius	  vinosus	  	  
46%	  
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Lactarius	  deliciosus	  	  
47%	  

Lactarius	  sanguifluus	  
	  9%	  

Lactarius	  vinosus	  	  
44%	  

Pel	que	fa	a	la	diversitat	de	bolets,	en	les	parcel·les	intervingudes	del	bosc	de	Poblet,	es	detecta	

durant	els	anys	2009	i	2010	una	disminució	en	la	diversitat	d’espècies.	Així	doncs,	aquesta	dada	és	

oposada	a	l’obtinguda	en	l’estudi	realitzat	al	Prepirineu	català.	

Percentatges de producció de diferents espècies de  rovellons en 
parcel·les de pinastre (Pinus pinaster) durant els anys 2009 i 2010
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Al	 bosc	 de	 Poblet,	 la	 recol·lecció	 de	 bolets	

comporta	un	augment	de	persones	 i	 vehicles	

important.	Així,	 segons	dades	 recollides	 l’any	

2010,	s’obté	que	la	setmana	amb	més	afluència	

de	vehicles	de	tot	l’any,	en	aquest	espai,	és	en	la	

temporada	de	bolets,	i	que	4	de	les	5	setmanes	

amb	 més	 afluència	 de	 vehicles	 corresponen	

també	a	la	temporada	de	bolets.	Cal	comentar	

que,	 en	 el	 conjunt	 d’aquestes	 setmanes,	

l’afluència	de	vehicles	al	PNIN	augmenta	més	

d’un	50%	respecte	de	la	mitjana	anual.	

Durant	els	últims	anys,	s’ha	popularitzat	la	pràctica	

d’anar	al	bosc	a	recollir	bolets,	incentivada	en	bona	

mesura	pels	mitjans	de	comunicació,	la	qual	cosa	

ha	ocasionat	que	en	anys	bons	productivament	

i	de	climatologia	favorable	els	terrenys	forestals	

pateixin	una	concurrència	de	visitants	excessiva,	

no	controlada,	que	perjudica	el	mantell	forestal	en	

detriment	de	la	seva	producció	i	malmet	el	miceli	

i	les	arrels	de	les	espècies	forestals	micorizades.

A	part	d’aquests	danys	directes,	hi	ha	un	conjunt	

d’afectacions	derivades	de	 l’activitat	mateixa,	

com	són	els	danys	a	camins	i	senders	a	causa	

del	 trànsit	concentrat	de	vehicles	 i	persones	 i	

una	gran	quantitat	de	deixalles	abandonades	en	

el	medi	forestal	que	comporten	una	degradació	

del	medi	natural.	

Perquè	 l’augment	 de	 gent	 al	 bosc,	 associat	

a	 la	 recol·lecció	 de	 bolets,	 tingui	 la	 menor	

repercussió	possible	en	l’entorn	natural,	el	PNIN	

de	Poblet	impulsa	un	Pla	pilot	de	regulació	de	

la	recollida	de	bolets	dins	 l’àmbit	territorial	de	

les	 forests	 públiques	 del	 Paratge	 Natural	 de	

Poblet,	 les	 forests	 públiques	 contigües	 de	 la	

seva	zona	d’influència	 i	 les	 forests	particulars	

enclavades	i	limítrofes	amb	la	forest	de	Poblet.
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Les	zones	del	bosc	que	mitjançant	el	Pla	pilot,	

aprovat	 per	 l’Ordre	 AAM/254/2012,	 de	 31	

d’agost,	 que	 estan	 sotmeses	 a	 regulació	 es	

localitzen	en	els	límits	senyalitzats	amb	senyals	

indicatives	de	zones	sotmeses	a	regulació.

La	 regulació	 impulsada	 comporta	 que	 els	

recol·lectors	de	bolets	 en	 aquesta	 zona	 s’han	

d’ajustar	a:

•	Disposar	 de	 l’autorització	 per	 a	 la	

recol·lecció	de	bolets,	previ	pagament	del	

preu	fixat

•	Respectar	la	quantitat	de	producte	recollit	

(6	kg),	i	també	les	hores	de	recol·lecció	(la	

recol·lecció	 només	 és	 permesa	 en	 hores	

diürnes)

•	Seguir	les	Bones	Pràctiques	fixades	per	a	

la	recol·lecció.

Les	 Bones	 Pràctiques	 establertes	 per	 a	 la	

recol·lecció	en	la	zona	són	les	següents:

a)	 Es	 prohibeix	 remoure	 el	 sòl	 de	manera	

que	 s’alteri	 la	 capa	 vegetal	 superficial,	 ja	

sigui	 manualment	 o	 utilitzant	 qualsevol	

tipus	d’eina,	excepte	en	el	cas	dels	 fongs	

hipogeus,	en	què	es	podrà	utilitzar	el	matxet	

per	a	tòfones	o	semblants.

b)	 Es	 prohibeix	 portar	 o	 usar	 qualsevol	

eina	 apta	 per	 a	 l’alçament	 indiscriminat	

d’humus,	com	ara	falçs,	corbelles,	rastells,	

aixadells,	aixades	i	altres	eines	semblants.

c)	 Es	 recolliran	 els	 bolets	 o	 fongs	 que	

hagin	arribat	a	la	seva	grandària	normal	de	

maduresa	i	s’hi	deixaran,	sense	deteriorar,	

els	 exemplars	 que	 estiguin	 passats,	

trencats	o	alterats,	 i	aquells	que	no	siguin	

motiu	de	recol·lecció.	

La	normativa	de	 regulació	ha	estat	 redactada	

sense	 interferir	 en	 la	 normativa	 existent	 i	 es	

recolza	en	la	legislació	associada	següent:

•	 Llei	22/1984,	de	9	de	novembre,	que	declara	

el	 Paratge	 Natural	 d’Interès	 Nacional	 una	

part	de	la	vall	del	Monestir	de	Poblet

•	 Decret	 279/1988,	 de	 21	d’octubre,	 sobre	

desplegament	de	la	Llei	22/1984,	de	9	de	

novembre,	que	declara	el	Paratge	Natural	

d’Interès	 Nacional	 una	 part	 de	 la	 vall	

del	 Monestir	 de	 Poblet,	 i	 de	 creació	 de	

les	 reserves	 naturals	 parcials	 del	 Titllar	 i	

barranc	de	la	Trinitat

•	 Normativa	 de	 regulació	 de	 l’ús	 públic	 al	

PNIN	de	Poblet

•	 Llei	 6/1988,	 de	 30	 de	 març,	 forestal	 de	

Catalunya	

•	 Llei	 43/2003,	 de	 21	 de	 novembre,	 de	

forests

•	 Llei	 9/1995,	 de	 27	 de	 juliol,	 d’accés	

motoritzat	al	medi	natural.
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