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La nova temporada de bolets fa
ressorgir el debat sobre l'accés a
la muntanya
Enguany la producció de bolets s'espera superior a la de l'any passat amb uns 60
quilograms per hectàrea

En algunes zones del Pallars ja s'hi poden trobar rovellons | ACN

La covid-19 ha provocat una massificació dels espais naturals. S'ha notat aquest estiu en indrets
com la Pica d'Estats i en moltes poblacions pallareses, però ara preocupa com la temporada de
bolets afectarà les comarques de muntanya.
Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) calculen que aquesta
temporada la producció de bolets serà similar a la mitjana dels darrers 20 anys, estimada en 60
kg/ha de bolets l'any. Tot i això, des del CTFC alerten que enguany està sent complicat fer una
estimació de la producció, ja que els models meteorològics amb què es basen varien molt i no hi ha
una predicció estable.
L'investigador del CTFC Juan Martínez ha avançat que "sembla que es preveu que tinguem una
temporada una mica més seca del normal i amb temperatures més elevades, i això podria
significar que hi hagi menys quantitat de bolets al bosc". Martínez, però, ha avançat que segurament
la temporada d'enguany serà millor que la de l'any passat, quan es va quantificar una producció
mitjana de tan sols 30 quilograms per hectàrea.

https://www.pallarsdigital.cat/noticia/13629/nova-temporada-bolets-fa-ressorgir-debat-sobre-acces-muntanya
Pagina 1 de 2

L'expert ha explicat que aquest estiu hi ha hagut una pluviometria molt desigual arreu del país,
amb comarques on des de finals d'agost hi ha hagut pluges bastant constants, però en altres llocs
on ha plogut molt poc. Per això, ha dit que ara per ara ja es poden trobar "quantitats interessants
de bolets" a zones del Ripollès, el Berguedà, el Pallars o la Vall d'Aran, però en altres zones com el
Solsonès "just comencen a sortir tímidament".
La recollida de bolets reobre el debat sobre la regulació de l'accés a la muntanya
Aquest darrer cap de setmana, pont de la Mercè, als boscos d'algunes comarques pirinenques,
com el Berguedà, ja s'ha començat a notar molta presència de boletaires. En aquest context, el
debat sobre la regulació de la recollida de bolets pren força. "L'hem de posar sobre la taula, hem de
ser valents i no ens ha de fer por discutir-ho. Cal prendre mesures", ha destacat el conseller
comarcal de Medi Natural de la comarca berguedana, Jesús Calderer.
Aquest diumenge, a la localitat de Gisclareny, per exemple, molts boletaires aparcaven el vehicle
al voral de la carretera per gaudir d'un dels primers dies de la temporada, marcada per la covid19. Els alcaldes de l'alt Berguedà temen que, com ja ha passat a l'estiu, el coronavirus faci que
molta més gent aposti pels espais naturals com a opció de lleure i, com a conseqüència, hi hagi
molta més gent als boscos.
Pe això, el debat sobre la regulació de la recollida de bolets pren ara més força que mai, i molts
alcaldes són conscients que caldrà prendre mesures per tal d'evitar massificacions. Sobre la taula
hi ha totes les opcions: des de regular l'accés motoritzat fins a fer pagar per recollir bolets.
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