
LA REGULACIÓ DE LA RECOL.LECCIÓ DE BOLETS: UN PRIMER PAS 

Aquest darrer any ha estat notícia la regulació de la recol.lecció de bolets al paratge de Poblet i 

a Sant Llorenç de Morunys, el primer cas en finques públiques i el segon en una finca privada. 

Tots dos comporten la delimitació i senyalització de l’àrea, l’establiment d’uns màxims per 

persona i dia i l’expedició d’autoritzacions oneroses per als recol.lectors. Un i altre serviran 

com experiències pilot per a estendre la regulació a altres indrets de Catalunya.  

La recol.lecció de bolets, circumscrita tradicionalment als veïns de les finques i a la població 

rural, s’ha anat popularitzant i convertint en una activitat massificada. Paral.lelament s’ha 

multiplicat la figura del recol.lector professional que, directament, o valent-se d’assalariats, 

efectua batudes sistemàtiques del territori amb interessants rendiments econòmics. Aquesta 

situació ha incrementat la preocupació per la perduració del producte micològic i va obrint pas 

a l’acceptació social del pagament com a regulador de la recol.lecció. 

El cas dels bolets és un capítol més de la contradicció que significa que l’increment de la 

freqüentació de les finques i l’apropiació dels seus fruits no reverteixi en benefici de les finques 

que els suporten. Curses, rallyes o passeigs amb moto, bicicleta o cavall, rutes naturalístiques, 

monumentals o simples pícnics graviten sobre les finques com ho fan la caça, la recol.lecció de 

bolets, castanyes, pinyes, plantes ornamentals i aromàtiques, etc. No hi ha dubte de 

l’increment exponencial de la contribució de les finques forestals a l’esbarjo o profit de 

col.lectius de tota mena. Al costat d’aquesta contribució creixent, la rendibilitat de les finques 

es redueeix dia a dia. Ja va essent hora, doncs, d’implementar mesures perquè les finques 

internalitzin els beneficis que aquestes activitats produeeixen. 

Benvingudes, doncs, aquestes primeres experiències de regulació de la recol.lecció de bolets, 

que volem veure com un  senyal d’un canvi esperançador en la valoració social dels béns 

materials i immaterials de les nostres finques. 

 

 


