Festa
dels bolets!

Planta’t als Botànics
Diumenge 27 d’octubre

Portes obertes i activitats gratuïtes!

Hi col·labora:

Societat
Catalana
de Micologia

www.museuciencies.cat

Bolets al Blau
La festa continua al Museu Blau amb una
exposició de bolets de Barcelona que es podrà
veure a partir del 29 d’octubre. Aquells bolets
que els participants portin a la festa per
identificar i que es considerin òptims per ser
exposats podran formar part de la mostra.
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• Espai Erol
• Contes per a tota la família
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DIÀLEGS

• Microxerrades
• Presentacions de llibres

VOLTAR

• Pels jardins, els vivers, el Banc
de Germoplasma, els bonsais, etc.
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• Mostra de productes
de proximitat
• Bar, càtering
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El Jardí Botànic de Barcelona i el Jardí Botànic
Històric celebren la tardor amb una gran festa
dedicada als bolets. Hi haurà un munt d’activitats,
tallers, jocs i contes que ens ajudaran a saber
com buscar-los, conservar-los o apreciar-ne
les diferències entre els comestibles i els tòxics.
Qui vulgui podrà portar fins a dos bolets per tal que
els experts els identifiquin, i els aficionats a la cuina
tindran la possibilitat de compartir les seves
receptes a facebook.com/museuciencies.
Celebrarem el final de festa amb una gran
xocolatada al Jardí Botànic Històric. Us hi esperem!

Institut
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TASTAR

Palau
Sant Jordi

MNAC
(Palau
Nacional)

Adreça

Av. dels Muntanyans
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

w w w.a

Poble
Espanyol

PARTICIPAR

• Concurs de dibuix infantil, compostatge
domèstic, taller d’art floral de tardor, experiments
amb la natura del Jardí, l’hort dels bolets, de peus
a terra, bolet!, toxicitat i identificació dels bolets,
i moltes coses més
Consorci format per:

C/ Dr. Font i Quer, 2
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel.: 93 256 41 60
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Planta’t a la
festa dels bolets!

Caixafòrum

Plaça
Espanya

Amb la col·laboració de:

Recorregut a peu
Escales
mecàniques
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