ESCOLA DE NATURA

···

CASTELL DE CEURÓ

Curs de camp: Bolets, el secret més ben guardat
Formador: Marc Casabosch

Els cursos de camp són sortides guiades al bosc d’unes 4-5 hores de durada (matí) que tenen
per objectiu ajudar a distingir entre un ampli assortiment d’espècies comestibles, no
comestibles i tòxiques, i conèixer els seus secrets per tal de comprendre on i quan creixen.
Són sortides guiades aptes per a tots els públics. No és necessària una excel·lent condició
física; només fan falta ganes de caminar i endinsar-se a la natura. Descobrirem els boscos i
racons de Catalunya més adients per als bolets, i aprendrem a reconèixer els hàbitats de
cadascuna de les espècies fúngiques que desitgem. Aprendrem a trobar-los, a observar-los, i
també les millors formes de degustar-los i conservar-los. La condició de grup reduït ens permet
alhora escoltar anècdotes, experiències i curiositats dels participants que fan de la recerca
guiada una vivència encara més gratificant.
En acabar la sortida s’envia a cada participant un resum amb les espècies de bolets trobades i
observades durant la sessió de camp, juntament amb alguns consells bàsics de cuina i els
detalls de l’hàbitat visitat. Així doncs, un cop al bosc no cal prendre notes; només escoltar i
deixar-se endur per la màgia del moment.
El preu és de 30 € per persona (15€ infants entre 3 i 10 anys). Per formalitzar la reserva, cal
que sol·liciteu la disponibilitat de places via email a info@ceuro.cat i se us respondrà amb la
confirmació, i en cas afirmatiu, amb la forma de procedir amb el pagament i la resta de detalls
que puguin ser del vostre interès.

*Per als infants de 0 a 2 anys, l’activitat és gratuïta.
*En el cas d’anul·lació per condicions meteorològiques adverses, l’import pagat es retornarà al
client de forma immediata si així ho desitja, o es podrà reprogramar una nova data per
realitzar el curs.
*Aquest curs de camp es realitza els caps de setmana de tardor, entre setembre i desembre, i
entre maig i juny per als bolets de primavera, condicionats per la fructificació de bolets.

