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El Parc Natural
cada vegada
més a prop
Setcases és un paradís
natural. Encara que políticament l’espai no estigui reconegut per llei
com a Parc Natural, la
veritat és que li sobra categoria per ser-ho. Per
això, el municipi està reivindicant el seu reconeixement a les diferents
institucions pertinents,
al temps que treballa per
a la creació d’un Centre
d’Interpretació dels seus
espais naturals.
En cas d’esdevenir finalment una realitat, aquest
centre serà de ben segur
un dels més bonics i interessants del país.

ESPAIS 1a LLIGA
FOTOGRÀFICA DE SETCASES
ESPAI CARBONERS
ESPAI ULL DE TER
ESPAI CARLAT
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Presentació
Arribar a la vintena edició d’una festa d'aquest tipus, que només es fa un cop l'any, és una
fita important. Ja fa dos anys que vàrem superar la majoria d'edat i anem cap a la maduresa.
Estem convençuts que algun dia esdevindrà, si no ho ha fet ja, una festa tradicional de
Setcases. Aprofitant aquest número rodó hem pensat que és un bon moment per repassar la
seva història:
Aquesta festa va començar, com aquell qui diu, sense voler. Entre quatre amics i socis del
Setcases Esquí Club vàrem recollir uns quants bolets, els vàrem posar en plats de plàstic, hi
vàrem posar el nom i els vàrem exposar en un tauló sobre uns cavallets. Ràpidament ens
adonàrem que això interessava molt i a molta gent. Es va crear una gran expectació, i fins i
tot es van fer cues per veure els bolets. I és que al nostre país hi ha cultura del bolet.
A l'any següent vàrem intentar fer-ho una mica millor. Vam demanar la col·laboració de micòlegs i vàrem buscar elements col·laterals que animessin la festa: un concurs de boletaires i
un de fotografia. A més vàrem comprar una pancarta on és podia llegir: Festa del Bolet i que
ha estat present des de llavors en totes les edicions.
Més endavant vàrem incorporar el disseny del cartell oficial a mans d'un artista. Hem tingut
la sort de què pintors, escultors, aquarel·listes, fotògrafs i dissenyadors col·laboressin desinteressadament. També, aprofitant el disseny del cartell, vàrem incorporar un trofeu de ferro
per entregar als guanyadors dels concursos, així com per obsequiar als establiments de
Setcases com a agraïment per la seva col·laboració. Una altra novetat, que també s'ha mantingut, va ser la samarreta de record pels visitants.
En el transcurs dels anys hem anat incorporant o descartant diferents elements que han anat
configurant cadascuna de les edicions. Alguns s'han quedat i d'altres no. Per citar-ne algun
podem parlar del concurs de fotografia, les taules rodones, els receptaris de cuina del bolet,
les conferències, les sortides guiades, els cursets de conserves i cuina de bolet, la fira artesanal, les sardanes, etc.
Hem tingut sempre present la transcendència i el sentit d'aquesta festa vers als visitants i
afeccionats al món del bolet; hem volgut sempre divulgar el coneixement de la cultura micològica catalana, fomentar la preservació del medi ambient i oferir el gaudi de la gastronomia
del bolet. Creiem que aquest tres eixos són la clau de l'èxit de la nostra Festa del Bolet.
Edita:
Ajuntament de Setcases amb
la col·laboració d’Eixmedia SL
Textos i fotografia:
Ajuntament de Setcases
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Preimpressió i Publicitat:
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Ara bé, l'aspecte més important d'aquesta festa són les persones, i no ens referim només als
visitants. En un poble petit com Setcases, per fer un acte d'aquest tipus cal que hi hagi, i sempre hi hagut, una gran dosi de generositat per part de persones que ajuden a portar a terme
la festa; des dels que han ofert, al llarg dels anys, la seva tasca professional de manera desinteressada, com els artistes que ens han fet els pòsters, els jardiners que ens han decorat
l'exposició de bolets, a qui ens ha fet els trofeus de ferro o els micòlegs que ens han ajudat
a classificar els bolets fins als veïns de Setcases que han ofert el seu temps i la seva il·lusió.
A tots ells, moltes gràcies.
Haureu observat que al llarg d’aquest escrit no hem citat cap nom. Seria molt llarg citar a
tothom; no ens hi cabrien en l'espai que disposem. A més hi ha un elevat risc de descuidarse a algú. Per això l'organització de la Festa de Bolet vol, des d’aquí, reiterar l’agraïment a
tots els que han participat i han ajudat a fer-la possible durant 20 edicions, de la mateixa
forma que ells ho han fet: de forma anònima. Per acabar, permeteu que us recomanem que
visiteu el web http://www.festadelbolet.com on, a mode d'arxiu històric podreu repassar les
diferents edicions de la festa.
I res més. Només desitjar-vos que us ho passeu bé en aquesta festa, que trobeu molts bolets,
que els gaudiu i que sigueu feliços.
Bona Festa del Bolet a tothom.
L’Organització de la Festa del Bolet
Setembre 2012
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Per la Festa del Bolet fóra bo que la gent fes una estada al poble,
no pas una escapada d’hores, però d’una manera o altra estarem agraïts
Jaume Pujol va néixer a
Setcases, on té el negoci
familiar, l’hotel La Farga. És
tinent d’alcalde de l’Ajuntament, dedicat a l’àrea
d’Urbanisme, Agricultura i
Ramaderia. Explica com ha
canviat el poble en els
darrers vint anys pel que fa
a aquests tres àmbits.
De la ramaderia al turisme
Al terme de Setcases hi ha
actualment uns 700 caps de
bestiar. Abans n’hi havia
molts més, però la gent que
se’n cuidava s’ha anat fent
gran i el jovent s’ha adaptat a
les noves circumstàncies,
sovint enfocant el negoci
més cap al turisme que no
pas cap a la ramaderia. Tot i
així, encara hi ha algunes
cases del poble que, a més de
dedicar-se a temes de turisme, mantenen part de la seva
antiga dedicació al bestiar.
Nosaltres vam decidir deixar
la ramaderia i dedicar-nos al
turisme, que en aquells moments era el que tenia més
futur. L’any 1995 vam obrir
l’hotel i des de llavors les
coses han canviat molt. Ja
sabíem que a Setcases els
visitants hi venien els caps
de setmana i durant les vacances, però dedicàvem tota
la setmana a posar-ho tot a
punt per acollir bé a la gent
quan arribés. I hi havia demanda, en aquest sentit. Per
això van anar sorgint establiments turístics al poble.
Actualment els caps de setmana són més curts, pel que
fa a estades i a visitants, i
també les vacances. Així, a
l’hotel La Farga, que sempre
havíem ofert allotjament i
esmorzar, ara oferim l’opció
d’allotjament sense esmorzar
per tal que la gent tingui més
per escollir.
El turisme de temporada
Tradicionalment, a Setcases
cada estació de l’any té un ti-

pus de turisme diferent. A
l’hivern és l’esquí i les activitats a la neu. A la tardor
tenim la caça i els bolets, amb
la Festa del Bolet, que ha anat
guanyant prestigi al llarg dels
anys. A la primavera, els
bolets de primavera i l’esplendor de la natura. I a l’estiu, les activitats a l’aire lliure.
Actualment, però, ens trobem
que puja menys gent i que, a
més, sovint no s’atura a cap
establiment, ja siguin boletaires, caçadors o esquiadors.
Pel que fa als esquiadors, cal
dir que sempre se’ls ha mostrat la proposta de Vallter
com una possible “escapada”
a la neu. Això, per als allotjaments turístics no ha sigut
mai bo, lògicament, i ara
encara es nota més. Aquests
dies per exemple, per celebrar la Festa del Bolet a
nosaltres ens agradaria que
la gent fes una estada a
Setcases, no pas una escapada de vist i no vist. A més, les
diferents activitats programades així ho permeten.
D’una manera o altra, però,
estarem agraïts als nostres
visitants.

Internet
La Farga ha estat un dels primers establiments turístics
en promocionar-se a Internet
i als diferents portals de
reserves online. Ens hem anat
adaptant a les noves situacions, com tothom. Si hi va
haver un moment en què tot
es feia per telèfon, això va
canviar i va passar a treballar-se sobretot per internet,
a través de portals i pàgines
web que es queden una
comissió per cada reserva
gestionada. Però nosaltres no
apugem els preus perquè
toquem de peus a terra i
sabem que no ho podem fer,
amb la qual cosa cada cop hi
guanyem menys.
Tot plegat es fa sempre buscant que a Setcases hi hagi ac-

tivitat, i que el poble estigui
viu perquè té moltes coses
per oferir. Tots els esforços
que fem per portar gent als
establiments, al final beneficien a tot el poble. Per això
procurem sempre que els visitants vinguin a fer estades,
que es quedin a dormir i que
gaudeixin més de Setcases.
L’estació d’esquí de Vallter
Setcases sempre ha sabut
anar-se adaptant als nous
temps. L’any 1600 on ara hi ha
l’hotel, hi havia una farga, que
és d’on li ve el nom. En aquell
temps hi vivia molta gent al
poble. Entre els carboners, els
traginers, la gent que treballava al bosc, etc. hi havia
molta vida, era una indústria.
Les coses, però, van anar canviant i es va passar a viure
més de la ramaderia i també
del bosc, i posteriorment, del
turisme. I es va muntar l’estació d’esquí de Vallter, que ara
ha passat a mans de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya perquè resultava
molt difícil que una instal·lació d’aquestes característiques pogués subsistir sota
gestió privada en un lloc com
Setcases, que no té una afluència continuada de visitants.
L’administració pública ha de
posar en marxa grans infraestructures per captar la gent, i
a partir d’aquí ja sorgeixen
noves iniciatives de negocis
privats. Si es fa al revés, muntant negocis petits sense
tenir una bona afluència de
visitants, és impossible que
funcionin.
La Festa del Bolet
Setcases sempre ha estat
territori de bolets. N’hi ha
molta tradició. A finals de
juliol ja hi acostuma a haver
rovellons, per exemple, i a
casa sempre n’hem collit, com
també ceps, rossinyols i
cama-secs. N’hi ha molts d’altres però cadascú cull els que
coneix bé i els que li agraden.

Ara hi ha moltíssima gent que
ve a collir bolets, de fet no hi
ha dia de tardor que no pugin
boletaires. Això fa que de
vegades en vagis a buscar i
amb prou feines en trobis. Cal
saber-ne i també, tenir sort.
Jo no sé si aplicar una taxa
als boletaires seria una solució; sóc més partidari d’ensenyar a la gent a ser responsable al bosc, a respectar-lo,
no fer-lo malbé, no collir ni
aixafar els bolets i no deixarhi brossa. S’hauria de fer més
una funció de control, guiatge, informació i protecció.
Crec que la possibilitat de
convertir en Parc Natural les
muntanyes de Setcases ens
ajudaria a tots a ser més responsables amb la natura i a
prendre consciència del valor
que té.
Pel que fa als bolets, jo recordo que antigament era quelcom molt menys turístic. La
gent del poble anava al bosc a
buscar bolets i de tornada, si
algun visitant els hi oferia un
preu raonable, els hi venien.
De mercadeig de bolets sempre n’hi ha hagut, però amb
els anys s’ha convertit en una
atracció turística, és un fet
que arriba a molta més gent i
supera l’àmbit del poble. Per
això es va començar a celebrar la Festa del Bolet.
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La truita de riu
Igual que amb la cuina dels
bolets, a Setcases també se
l’ha conegut sempre per les
seves truites de riu. Antigament se’n pescaven moltes i
es feia una cuina molt reconeguda amb la truita autòctona. Mica en mica s’ha anat
limitant la pesca i també ha
minvat la població. Tot i així,
encara hi ha gent que ve al
poble a menjar truita de riu.
La muntanya
El valor principal que té
Setcases és la natura i la
muntanya, que té vàries vessants, la del Ter, la de Carboners i Vall·llobre. Dóna
molt de sí. L’entorn del poble
és preciós, un indret privilegiat a primera línia de muntanya. Tenim grans cims que
valen molt la pena. De fet, a
Setcases és on es va construir el primer refugi de muntanya de Catalunya i de l’estat espanyol.

QÜESTIONARI BREU
Com és un dia a la seva
vida? Em llevo d’hora i després d’arreglar-me, porto el
nen a l’escola, aprofito per
fer gestions i vinc a l’hotel,
em connecto a Internet i treballo en les reserves que arriben dels diferents portals.
També en fer el manteniment
i preparar-ho tot per quan
arribin els clients.
Es considera un bon boletaire? El què sé de bolets és
el què vaig aprendre anant a
collir-ne amb els meus pares.
Cullo els que conec bé i que
sé que a casa ens agraden.
Què és el que més li agrada
de fer? Dedicar-me a la meva
família.
Quin és el plat que li surt
millor? A l’hotel fem cuina
tradicional i casolana. Jo et
faré un bon pa amb tomàquet
i una bona amanida.
Quin és el millor indret de
la Vall de Camprodon? Les
muntanyes són el principal
actiu que tenim i nosaltres
estem a primera línia.

Programa XX Festa del Bolet
Dissabte 22 de setembre
A les 8.30h Esmorzar popular de botifarra. Preu 3,50 euros.
A les 9.30h Concentració a la plaça de l’Ajuntament de Setcases.
A les 10.00h Sortida en grups a la recerca d’espècies micològiques per a l’exposició.
Obertura del Mercat Artesà als carrers de Setcases. Sortides amb ponis.
D’11.30 a 14.00h i de 16.30 a 19.30h
Selecció i classificació de les espècies trobades. Muntatge de l’exposició
de bolets a la Sala dels Estudis. Hi col·labora la Societat Catalana de Micologia
i l’empresa de jardineria MONTURIOL.
A les 19.30h Taula rodona. Gestió sostenible del recurs micològic per a la conservació.
Amb la presència del sr. Juan Martinez de Aragon, del Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya, responsable del projecte Sylva Med (FEDER).

Diumenge 23 de setembre
A les 10.00h Obertura del Mercat Artesà als carrers de Setcases. Sortides amb ponis.
De 10.00 a 18.00h
Obertura al públic de l’Exposició de bolets a la Sala dels Estudis de
l’Ajuntament de Setcases.
A les 11.45h Presentació del logotip de la XX Festa del Bolet, obra de Laura Giménez,
filla i veïna de Setcases.
A les 12.00h Passant cercavila per les parades i Sardanes a la plaça Verda amb
la Cobla Osona.
A les 12.15h Concurs infantil d’identificació de bolets.
A les 13.00h Lliurament de premis a: el major pes de bolets comestibles d’una mateixa
espècie. El bolet comestible més gran (a pes). Concurs infantil d’identificació
de bolets.
Tot seguit, inici de la degustació de la XX Festa del Bolet.
A les 17.00h Passant cercavila per les parades artesanes i Sardanes a la plaça Verda.

9è CICLE GASTRONÒMIC DEL BOLET
Dies 22 i 23 de setembre
i fins a mitjans de novembre, als restaurants de Setcases, cuina del bolet
HOTEL RESTAURANT
LA COMA

HOSTAL RESTAURANT
EL TER

RESTAURANT
CAN MUSIQUES

Prat de la Coma
Tel. 972 13 60 74
Amanida de carpaccio de bacallà
Canelons de bolets
Vedella guisada amb bolets variats
Pastís de formatge amb salsa de gerds
Pa i vi de la casa. Cafè
Preu: 23,00 euros (IVA inclòs)

Camí Ull de Ter • Tel. 972 13 60 96
Amanida catalana
Canelons de la casa
Vedella amb bolets
Postres a escollir
Pa, vi i aigua
Preu: 18,00 euros (IVA inclòs)

Plaça Major • Tel. 972 13 60 58
Amanida del temps amb embotits
i patés de bolets
Canelons casolans de bolets
Filet de vedella de Girona a la planxa
amb guarnició especial de la casa,
bolets i all i oli
Mató amb mel i nous
Vi negre Rioja El Coto o vi Marquès
de Monistrol Blanc de Blancs
o Cava Codorniu 1551 brut
Aigües minerals. Cafè i xarrup
Preu: 24,00 euros (+ IVA)

RESTAURANT CAN JEPET

HOSTAL RESTAURANT
CAN FALERA

C. Molló, 11 • Tel. 972 13 61 04
Coca de bolets i botifarra
amb oli de tòfona
Galta de vedella de Girona amb ceps
Mousse de iogurt de cabra
amb confitura de figues i crumble
Celler: René Barbier Mediterranean,
negre 2009
Aigua mineral i pa
Preu: 29,00 euros (IVA inclòs)

Camí Ull de Ter • Tel. 972 13 60 93
Amanida amb embotit de Setcases
Entrecot amb crema de ceps
Mel i mató de Setcases
Vi Cune crianza
Aigua i cafè
Preu: 21,00 euros (+10% IVA)

HOSTAL RESTAURANT
EL MOLÍ
C. del Rec • Tel. 972 13 60 49
Trinxat amb bolets
Vedella amb bolets
Tronc del Molí
Pa, aigua i vi
Preu: 25,00 euros (IVA inclòs)

Camí Ull de Ter, 1
Tel. 972 13 60 52
Amanida de contrastos
Peus de porc amb bolets
Tatin de poma amb gelat de vainilla
i nous de macadamia
Pa i vi de la casa (o aigua)
Preu: 27,00 euros (IVA inclòs)

HOTEL LA FARGA

RESTAURANT LA CABANYA

C. Vilallonga, 2 Tel. 972 13 61 35
En motiu de la festa del bolet, totes
les nostres carns aniran acompanyades
amb bolets.

Plaça dels Estudis, 2
Tel. 972 13 60 65
Remenat de cama-secs, gambetes
i alls tendres
Cua de bou guisada amb rossinyols
Panacotta amb coulís de gerds
Vi, aigua i cafè
Preu: 17,00 euros (+10% IVA)

RESTAURANT L’ESQUELLA
Plaça dels Estudis
Tel: 972 13 60 64
Mongetes de Santa Pau amb
gambetes i trompetes de la mort
Galta de vedella amb ceps
Pastís de mel i mató
Pa i aigua mineral
Preu: 18,40 euros (IVA Inclòs)

HOSTAL RESTAURANT
CAN TIRANDA

Amb el suport de:

www.setcases.cat

RESTAURANT PIRINEU
Camí Ull de Ter • Tel. 972 13 60 50
Crep de verdures i bolets a la crema
de ceps
Canelons de bolets
Vedella de la Vall amb bolets
de temporada
Pastís de la casa
Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 20,00 euros (IVA Inclòs)

RESTAURANT
LA TAVERNETA
C. Jesús • Tel: 972 13 60 28
Trinxat del Pirineu amb formatge calent
i saltejat de rossinyols salvatges
Conill rostit amb salsa La Taverneta
reduïda al cava i amb bolets de bosc
Flam de mató amb mel de Setcases
Celler: Solar Gran Criança de Rioja
Aigües minerals i pa
Cafè i xarrups a escollir
Preu: 24,00 euros (IVA Inclòs)

RESTAURANT CAN TOMÀS
C. Jesús, 10 • Tel: 972 13 60 04

