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Ripollès. Bolets en ruta 

 

Marc Casabosch i Carlos Navarro 
narrativa 

DOSSIER DE PREMSA 

 
 

 

Marc Casabosch i l’Editorial Alpina 

presenten la nova col·lecció de guies i 

mapes Bolets en ruta 

 

Inèdita i original, la col·lecció Bolets en ruta fa un pas 

més en l’àmbit de la divulgació micològica. 

 

Ripollès i Montseny són els dos primers títols de la 

col·lecció, els encarregats de donar el tret de sortida d’un 

nou i ambiciós projecte editorial. La radiografia completa 

del territori en clau de bolets, per endinsar-nos al medi 

natural amb coneixement i seguretat, per estendre les 

bones pràctiques i el respecte envers l’entorn. Per gaudir 

del territori, més que mai. Vens amb nosaltres? 

 

Aprendre a llegir el paisatge, a desxifrar tots els hàbitats, a identificar els bolets més freqüents 

dels nostres boscos. La guia inclou descripcions i notes de camp dels indrets més remarcables, 

fotografies, recomanacions i consells pràctics. Tenim cura d’allò que estimem, estimem 

només el que coneixem bé i coneixem tan sols allò que hem après a aprofitar. Aquest és 

el nostre convenciment i la vocació que ens impulsa. Humanitzar el batec de la natura per 

poder naturalitzar la humanitat. Les ganes de bolets, infinites, i l’olor penetrant de terra humida 

ens conviden a la descoberta més plàcida i balsàmica.  

                         

En paraules de Marc Casabosch, “Bolets en ruta representa l’essència i l’evolució natural 

dels èxits editorials que des de fa més d’una dècada són els protagonistes de la tardor a les 

llibreries. Llibres com El secret més ben guardat i La ruta del tresor han marcat un punt 

d’inflexió en una cultura, la micològica, tradicionalment poc donada a compartir coneixements 

de forma engrescadora i entenedora. Però el format s’havia esgotat, perquè no em permetia 
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explorar nous camins per difondre una visió encara més innovadora del paisatge que ens 

envolta. Els títols publicats els darrers anys m’han permès comprendre que els mapes de 

bolets agraden, són útils, inèdits i seductors. I el que volem els comunicadors, justament, és 

aconseguir que el fil comunicatiu arribi a bon port. Per tant, calia fer un pas més en l’àmbit de 

la divulgació i crear l’eina que ens mancava, la definitiva. Coincidir amb el talent del Carlos 

Navarro, responsable de l’exquisidesa que transmeten els nous mapes, i la saviesa de la bona 

gent de l’Editorial Alpina, referents i pioners en l’elaboració de cartografia i publicacions de 

caràcter excursionista i de muntanya, ha donat el millor fruit. El treball a tres bandes, minuciós, 

sempre fidel al compromís compartit amb el territori, ha pres la forma desitjada. Un llibre amb 

mapa, un mapa amb llibre. Dos productes en un que sumen i es complementen. Tenim molta 

feina per fer i volem establir un diàleg proper amb lectors i aficionats, que ens facin saber 

quines altres zones els agradaria descobrir a fons i, així, cada any poder oferir nous títols que 

despertin l’interès. Bolets i secrets per compartir, passions desfermades.”  

 

            

“El batec de la natura ens persegueix. Caminar per conèixer, conèixer per respectar. 

Res pot aturar la nostra fam de saber que s’enfila, vessant amunt, com el pi negre que 

vol atrapar la carena. Aprenem. Desaprenem. Entre molses investiguem. El camí 

traçat, tossut, ens recorda que som petits, que cal ser modestos en el fons i en la 

forma, i que tot el que ens queda per desxifrar és molt més del que podrem abraçar 

en una vida plena d’estudi i aventures. La saviesa no perdona. Humanitat i humilitat 

sempre van agafades de la mà.”   

Marc Casabosch 
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Marc Casabosch Autor, divulgador i formador. Després d’anys 

buscant bolets per boscos de mig món, en Marc Casabosch es va 

instal·lar en una masia del Solsonès i va seguir creant el seu propi 

camí allunyat de la ciutat, un sender entre la divulgació científica i la 

comunicació de masses al voltant de la micologia, l’ecologia i 

l’autosuficiència alimentària. A l’exitós llibre El secret més ben 

guardat  cal sumar-hi una desena de títols de referència, i 

habitualment fa conferències, cursos i tallers, així com també, 

col·labora en mitjans de comunicació. 

 

 
 

 

 

 

 

 

El volum 2 de la col·lecció “Montseny. Bolets en Ruta”  

es posarà a la venda a mitjans del mes d’octubre 

 

 

          
 

 

 

Editorial Alpina 

Ripollès. Bolets en Ruta, Marc Casabosch 
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