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   el berguedà es consolida com un bon destí turístic a prop de Barcelona. Segons 

l’informe de activitat turística del 2011 realitzat per la Diputació de Barcelona, 
aquest any es va confirmar la tendència positiva pel que fa al nombre de visi-

tants a la comarca, sens dubte una bona notícia pels temps que corren.
Així, el 2011 hi va haver un increment del 18,4% del nombre de viatgers allotjats en 

hotels, fins a generar un total de prop de 54.000 pernoctacions; un 17% d’increment 
en turisme rural i un 0,6% més de pernoctacions en càmpings, tenint en compte que 
aquesta oferta va créixer en 1.420 places. Per tant, en el seu conjunt, els resultats són 
positius amb una oferta d’allotjaments turístics que s’acosta ja a les 10.000 places.

És evident que aquests bons resultats són fruit del conjunt de la seva oferta variada 
i atractiva –natura, patrimoni, gastronomia, oci i esport– que el Berguedà ofereix als 
seus visitants.

un dels esdeveniments esportius estrella d’aquest estiu, especialment per la seva 
transcendència internacional, ha estat la cursa Cavalls del Vent, una prova de 85 Km 
que supera més de 12.000 m. de desnivell acumulat pel Parc Natural del Cadí–Moi-
xeró, i que un any més ha aplegat un miler d’atletes d’elit mundial, entre els quals el 
campió Kilian Jornet. en aquest número hi trobareu la crònica signada per un altre 
participant de relleu: l’atleta mallorquí Tòfol Castanyer.

entre la resta d’articles, de la ma de Pep Massana, coneixerem la Berga Comercial a 
través del temps amb els seus comerços històrics i una entrevista al cuiner Toni Castaño, 
del Celler de Ca la Quica de Puig-reig.

en conjunt, una bona mostra dels les múltiples i bones propostes que el Berguedà 
disposa, per poder-lo gaudir en els cinc sentits. 
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la cuina del Berguedà esclata amb ple-
nitud a la tardor i a l’hivern quan els bo-
lets, la caça i els plats més tradicionals 

fan la seva aparició en les cartes dels nostres 
restaurants.

Els bolets i la cuina 
És ben coneguda la tradició que hi ha pels bo-
lets en el nostre país ja que són ingredients 
imprescindibles en la preparació de molts dels 
nostres plats. es tracta de productes apreciats 
gastronòmicament, molt versàtils i nutricional-
ment lleugers dels quals es pot gaudir tot l’any 
ja siguin frescos, secs o confitats.

berga s’ha guanyat el nom de capital del 
bolet i el berguedà la millor zona per anar-ne 
a buscar, menjar i comprar. es per això que du-
rant la tardor, al berguedà no només hi trobem 
cuina sinó també mercats, festes i activitats di-
rectament vinculades amb els bolets. 

Pel que fa a la cuina, des de mitjans de se-
tembre fins a finals de novembre (i sempre en 
funció dels bolets que ens porta la natura) els 
restaurants del berguedà ofereixen la Cuina del 

La cuina de tardor i d’hivern
Bolet.  enguany ja parlem de la 12ena campanya 
gastronòmica ja que la primera va tenir lloc l’any 
2001 i des de llavors cada any més de 20 res-
taurants han creat nous menús on el bolet és el 
protagonista des dels entrants fins a les postres.    

la natura decideix l’abundància i qualitat 
però a l’hora de posar-los al plat, els cuiners de 
la comarca fan la resta amb grans dosis de creati-
vitat que, combinada amb la tradició, aconseguei-
xen receptes exquisides. 

Per conèixer els menús que ens proposen 
aquest any, es pot consultar la web www.cuina-
delbolet.com on a més dels menús hi trobareu 
(com a novetat) un apartat amb els principals 
bolets comestibles, les seves característiques i 
algunes receptes per a cuinar-los a casa.

La tòfona
un altre fong amb una llarga tradició a la cuina 
és la tòfona (també anomenada trufa) que ja era 
coneguda i utilitzada com a menja exquisida per 
part dels grecs i els romans però es va posar de 
moda durant el renaixement i va tornar a ressor-
gir amb força a finals del s. Xviii, especialment a 

gastronomia

frança. es tracta d’un fong subterrani del qual  
n’hi ha diverses varietats i a la cuina es pot uti-
litzar crua o cuita, tallada a làmines, a daus, en 
forma de suc, de fumet o d’essència. 

Al berguedà en els darrers anys hi té lloc la 
fira de la tòfona del berguedà a Cal rosal (olvan) 
amb multitud de propostes per descobrir i gau-
dir d’aquest fruit del bosc tan apreciat.  la fira 
d’aquest hivern serà els  dies 2 i 3 de febrer 2013.

Plats clàssics de la Cuina del Berguedà
Cal destacar que a l’hivern trobem als restaurants 
els plats més típics de la nostra cuina... plats que 
s’han mantingut al llarg del temps i que són ele-
ments clau alhora de definir-la. les patates em-
mascarades, l’escudella de blat de moro escairat 
i els pèsols negres amb cansalada ens proposen 
una conjunció de productes i de preparacions 
tradicionals però sempre tenint en compte la 
reinterpretació dels cuiners que els fa plats més 
assequibles als gustos actuals. 
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Toni Castaño, 
cuiner (amb majúscules!)

Va nèixer a Puig-reig, ara fa 38 anys, en una casa situada al davant del 
que anys més tard seria el Celler de Ca la Quica. Aquest fet, no tindria 

més importància sinó fos perquè anys més tard, quan va fer els 19 anys, 
ell mateix era present inaugurant el local tot fent de cambrer. I l’atzar 

de la vida, després de fer-se cuiner i de treballar a Bèlgica (d’on 
recomana la seva manera de treballar el foie i la caça), a varis 

restaurants de Barcelona del 1997 al 2009, l’han portat 
altra vegada al Celler de Ca la Quica, ara com a propietari.

entrevista



6

ta
s
ta

  
  

  
 e

l 
b

e
rg

u
e

d
à 

   
   
   

6

ta
s
ta

  
  

  
 e

l 
b

e
rg

u
e

d
à 

   
   
   

És, com si el destí s’hagués entossudit a 
unir els seus camins, cada vegada amb 
llaços més forts. En tres anys ha acon-

seguit que el restaurant sigui un referent de la 
cuina al Berguedà.
—Tothom em parla maravelles de la seva 
cuina, com s’ho fa, com la defineix?
—Intento fer una cuina pròpia (amb influències 
andaluses per la família, franceses, italianes o 
orientals). M’agrada jugar molt amb les espècies. 
La meva idea és oferir una cuina honesta. Quan 
surts a menjar al restaurant, crec que no et pots 
conformar en menjar patates emmascarades i 
vedella amb bolets, tot i que ja està bé que molts 
restaurants en facin, nosaltres oferim una cuina 
variada. Crec que els restaurants estem obligats 
a donar quelcom diferent al que es menja cada 
dia.  Quant a la cuina tecnoemocional, ens agra-
da que sigui un complement dels plats.
—Quin secret té perquè els seus arrossos 
estiguin sempre tan aconseguits?
—Un bon arròs, un bon sofregit i un bon brou. 
Al Celler de Ca la Quica donem cada dia un ar-
ròs diferent, al menú de 14 euros, que va de 
segon plat. El secret principal és triar un bon 
arròs, per mi el bomba és el millor, el sofregit 
el faig coure durant hores a molt baixa tem-
peratura i el brou sempre ha de ser casolà, ja 

è entrevista
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sigui de peix, de pollastre o de verdures. En 
pocs llocs veuràs tirar brou de peix de roca a 
l’arròs de menú. En pocs llocs, et fan la paella 
de menú al moment, nosaltres sí.
—Un altre punt fort de la seva cuina és el peix 
fresc, per exemple el bacallà confitat amb 
escuma de pèsols negres i rosta és sublim, o 
el foie. Com tracta aquests productes?
—El peix, sempre fresc, i el faig de la manera més 
simple i que respecta més el seu sabor, a la plan-
xa, de vegades li dono un punt de xup-xup. La 
carn, segons el plat, a la planxa, brassa, estofada 
o a baixa temperatura, el que millor s’escaigui en 
cada moment, el foie el faig jo, de ben segur que 
n’hi ha de més bons, però a mi m’agrada el meu, 
perquè hi poso molt d’amor i treball. Al món de 
la restauració ens ha perdut, de vegades, la man-
ca d’amor pel producte que oferim, la pressa i la 
rendabilitat ens han fet perdre l’objectiu final de 
donar el millor de cadascú.
—Doncs, en aquests temps de crisi que cor-
ren, aquell que no doni el màxim ho té clar.
—S’han de tenir ganes de donar el màxim. A 
casa meva, en puc saber més o menys, però 
sempre ho dono tot. Un, quan surt a menjar 
fora, i ara encara més, ha de saber triar bé el 
restaurant on es gasta els diners, per tal d’as-
segurar el tret. Al Celler de Ca la Quica apos-

tem per la qualitat: Miri al menú diari de 14 
euros intentem en el mateix grau que en el del 
cap de setmana. El servei a la carta, puja més, 
però a casa meva intento que la gent no pu-
gui dir “hem llençat els 40 euros”, oferim per 
exemple els chitarrini, uns spaguettis, que es-
tan considerats els millors d’Itàlia, doncs són 
fets a mà i eixugats d’un en un en un cordill, 
amb una producció limitada a tres quilos di-
aris, volem donar a conèixwe productes dife-
rens i de molta qualitat.
—I ara, que esperem que surtin molts bo-
lets, com li agraden a vostè?
—De totes maneres, el bolet és un producte 
molt versàtil, hi ha molta varietat, moltes tex-
tures i molts sabors. A més, els pots fer en cru, 
confitats, fregits, amb suc, a la brasa. A mi, es-
pecialment m’agrada la llenega.
—El Celler de Ca la Quica té una col·lecció 
de vins i caves magnífica i a molt bon preu, 
però he observat que l’oferta s’allunya de 
les marques més comercials.
—Soc molt aficionat al vi. El celler de Ca la Qui-
ca té ara onze proveidors només en aquesta 
matèria. El vi el venem a preu de bodega i no 
de restaurant, per això a casa meva prefereixo 
que si et gastes 16 euros en un cava ho facis 
en un bon vi. Igualment, busco la diferència i 

 El bolet és un 
 producte molt 
 versàtil, hi ha 
molta varietat, 
moltes textures 
i molts sabors”“ è
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entrevista
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la millor qualitat artesana. Tots els vins i caves 
que tinc hi són perquè m’agraden, és a dir, els 
he provat tots. I a part del gust, busco també 
que tinguin una mica d’història. Per exemple, 
a França vàrem comprar tot el syrah de l’últi-
ma anyada de la bodega abans que l’amo ar-
renqués les vinyes. És un vi espectacular, que 
no es tornarà a fer més.
—Quina és la seva denominació d’origen o 
zona vinícola preferida?
—No en tinc, no sóc de zones. Amb el vi, igual 
que amb el menjar, si una cosa m’agrada la 
compro. No tinc especifitats geogràfiques, no-
més la qualitat.
—Com t’agrada el vi blanc?
—Que hagi estat en barrica, que hagi tocat fus-
ta. Els afruitats no m’agraden.
—De rosats veig que tens poca tria.
—És el que demana el mercat.
—En canvi de negres, en tens fins i tot de 
2000 euros.
—Bé, els més cars. Com el cas dels Petrus, for-
men part de la colecció del Ramon, l’antic pro-
pietari, que els té al celler per vendre i perquè 
les temperatures allà són idònies. Al vi negre li 
demano que per entendre’l no s’hagi d’ésser 
somelier. Que siguin llargs en boca, que es no-

938 380 220    630 703 156  

toni castaño

obert al migdia de dimarts a diumenge
divendres i dissabte per la nit

tin sense gaire predomini de la fusta. Ara obri-
rem la línia del vi natural, un vi que ni tant sols 
és ecològic, és a dir, no porta cap component 
més que el raïm.
—Vosté té molt bones crítiques dins el món 
de la restauració, es veu com a cuiner me-
diàtic?
—No m’agrada gens, el protagonista ha de ser 

Menú de cap d’any
—Ostra en cebiche

—Foie micuit amb Coca de llardons, 
ruca i melmelada casolana de llimona
—Ravioli de llamàntol, mango i papaia 

amb bisque  de llamàntol 
—Orada salvatge a la planxa 

amb verdureta i salsa de cava i safrà
—Filet de bou amb salsa de tòfona 

i cremós de patata
—Gelat d’ametlles i torro 

amb esponjós d’avellana i Nutella casolana 
—Raïm de la Sort

Cava : Raventós i blanc “reserva de la finca”
Vi negre : Atteca “vinyes velles 100% garnatcha”

Vi blanc :  Silencis D.O.  Penedès
PREU  70 €

Cocktails de cap d’any  i  champagne 
Piere Gimonet

Grand Cru a copes  a 6 €
Servei de cangur la nit de Cap d’Any 

amb sopar per als nens a 15 €

Fem menús d’empressa de 25 a 40 €
Tots els preus són amb l’IVA inclós

c/ Major, 48                                     Puig-reig

è entrevista
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el client, que és qui és gasta els calés, no pas 
el cuiner.
—Hi ha massa restaurants pels temps que 
corren?
—Segurament, a la restauració li ha passat una 
mica com a tothom, l’evolució ens posarà al 
seu lloc, però la veritat és que dins el món de 
l’hosteleria s’ha venut molt fum. 
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FITXA TÈCNICA

è	Menú diari a 13’90 euros 
è	Carta i menjar per emportar
è	Celler amb venda a preu de bodega, obert al públic.
è	Sopars maridatge, presentació de cellers.
è	Restaurant situat en una casa de pedra del segle XIX, amb una estètica excel·lent. Vàries sales amb sostres de  
 volta i decoració rústica. Cuina actual de gran qualitat amb una àmplia oferta de vins, caves, champagne i licors.
è	El millor: cuina excel·lent, presentació i atenció impecable.
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 Fires i Festes
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24 Festa de la Fia-faia a Bagà i 
Sant Julià de Cerdanyola
25 Nit de Nadal Foc de Nuet a Vallcebre
30 Pastorets a Berga
30 Pastorets a l’Ametlla de Merola 
(Teatre l’Esplai)

8 Fira de la Puríssima a Gironella
15 i 16 40è Concurs de Pessebres en 
miniatura a la sala d’Exposicions de 
l’Ateneu d’Avià

5 Festa de Reis a Sant Julià de 
Cerdanyola
5 Esquellada per cridar els Reis a 
La Pobla de Lillet
6 Esquellada per cridar els Reis a 
Casserres, Castellar del Riu
6 Pastorets a Bagà (Casa de la Vila)

2 i 3 5a Fira de la Tòfona a Cal Rosal 
(Olvan)

13 Monumental Rebost a Montmajor
13, 20 i 27 Pastorets a l’Ametlla de 
Merola (Teatre l’Esplai)

17 41a Matança del porc a Borredà 19 Fira de Sant Josep a Gironella



ta
s
ta

  
  

  
 e

l 
b

e
rg

u
e

d
à 

   
   
   

11

la Fia-faia és una original celebració nadalenca 
compartida per la vila de Bagà i el poble de Sant 

Julià de Cerdanyola. la festa s’inicia la vetlla de Na-
dal amb l’encesa d’una foguera a la muntanya en el 
moment de la posta de sol, aquest foc és transpor-
tat a cada població per un grup de fallaires adults, 
amb unes torxes herbàcies molt especials. en arri-
bar reparteixen el foc a la resta de fallaires que els 
esperen. la crema general s’acompanya amb cants 
molt breus: “Fia-faia, que nostro senyor ha nascut 
a la paia!”, i d’un fons musical del qual destaquen 
les campanes de les respectives esglésies. Quan les 
torxes queden ben curtes, se’n fa una foguera amb 
les restes, sobre les quals solen saltar els joves i al 
seu voltant es forma una rotllana de ball i de joc. 

Festa de la Fia-faia a Bagà 
i Sant Julià de Cerdanyola

è24 de DESEMBRE 2012
 

 

Menú de tió i cap d’any (per emportar)

—DE PRIMER
Crema de marisc amb llamàntol
Canalons trufats
Coca d’escalivada amb gambes a l’allet
Carpaccio de pinya amb encenalls de pernil ibèric

—DE SEGON
Pollastre guisat amb llagostins
Confit d’ànec amb dolç de moniato al Pedro Ximénez
Bacallà a la catalana amb ou dur i panses
Cuetes de rap al cava amb raïm i poma

—POSTRES
Trufes de xocolata
Mouse de mango
La nostre tartaleta de poma
Tiramisú italià fet a casa

—Preu 35€ iva inclòs

 

Menú de grups mínim 6 persones

1er+perillada de carn                               25,00€ (per pax)

Degustació de canapès freds                18,00€  (per pax)

Plats per emportar cap d’any
—DE PRIMER
Torradetes de foie amb melmelada d’aranyons 10,00€
Canalons trufats 7,00€
Coca d’espàrrecs verds,  llagostins i pernil d’aglà      10,00€
Tallarines amb gules a l’allet 9,00€
Coca tèbia de bacallà amb tomàquet, espinacs , 
pinyons i panses        11,00€
Crema de llamàntol amb fruits del mar 8,00€

—DE SEGON
Confit d’ànec amb dolç de moniato i parmentier de patata 16,00€
Suquet de rap amb cloïsses 16,00€
Bacallà confitat amb escamarlans i romescada 14,00€
Llenguado a la meunière amb pinyons i alfabrega 14,00€
Filet de vedella a la Wellington amb bolets 18,00€
Terrina de vedella amb salsa fosca i cebetesa l’oporto 16,00€

—DE POSTRES
Panacotta  italiana amb salsa praliné i caramel de pinya 4,50€
Galetes de poma ensucrades 3,50€
Brownie de xocolata i nous 4,50€ 
Mousse de fruits vermells 4,50€
Tartaleta de xocolata amb crocant d’ametlles 4,00€ 
Tiramisú italià fet a casa 4,50€    

 

Passeig de la Indústria, 14     08600 Berga 938 220 749              puntdellum@frankfurtberga.com
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Sandra Ribalta
Dietista-Nutricionista

www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com

Diplomada en Nutrició 
Humana i Dietètica 

per la Universitat 
Ramon Llull. 

Membre de l’Associació 
Catalana de Dietistes-
Nutricionistes (ACDN) 

i de l’Associació 
Espanyola de Dietistes-
Nutricionistes (AEDN). 

Exerceix la consulta 
clínica, la docència 

i la divulgació sobre 
alimentació i salut.

Cada època de l’any aporta gran varietat de productes 
a la nostra taula. És important aprofitar els aliments 
específics de cada estació, ja que aquests contenen 

els nutrients necessaris per cada moment. Cal adaptar-se 
als productes que proporciona la terra per aconseguir, 
d’aquesta manera, una dieta rica en tots els nutrients que 
ajudarà a prevenir malalties i a mantenir la salut.

la tardor i l’hivern ens sorprenen amb fruites noves. 
S’han acabat els préssecs, albercocs, melons, síndries… per 
donar pas als caquis, magranes, raïm, cítrics… totes les frui-
tes contenen un elevat percentatge d’aigua, però a més a 
més són riques en hidrats de carboni d’absorció ràpida com 
la glucosa i la fructosa, en fibra i sobretot en vitamines i 
minerals. la majoria de les fruites també contenen unes 
substàncies anomenades fitonutrients. els fitonutrients són 
els pigments que donen color a les fruites i també a molts 
altres vegetals, i quan el consumim ens proporcionen un 
efecte antioxidant i anticancerigen. els caquis són especi-
alment rics en betacarotè. Aquest fitonutrient és precursor 
de la vitamina A, la qual té un efecte protector sobre la pell 
i les mucoses. Per altra banda, la magrana i el raïm són rics 
en altres tipus de fitonutrients, com per exemple els tanins, 
els quals tenen un potent efecte antioxidant. Hi ha estu-
dis que demostren que el poder antioxidant de la magrana 
és entre 2 i 3 vegades superior al del vi negre. Heu provat 

mai d’afegir una mica de magrana a les amanides? Per altra 
banda, els cítrics contenen altes dosis de vitamina C, la qual 
té un potent efecte antioxidant i anticancerigen, reforça el 
sistema immunitari, intervé en la síntesi de col·lagen i tam-
bé facilita l’absorció del ferro d’origen vegetal, entre altres 
funcions. 

també és temps de vegetals com la carbassa, el monia-
to, els bolets, la carxofa, l’escarola o tota la família de les 
cols i col-i-flors. tant la carbassa com els moniatos conte-
nen elevadíssimes quantitats de betacarotens, presents en 
la majoria de fruites i vegetals de color taronja intens. en 
general tots els vegetals són molt rics en potassi, però els 
bolets en contenen especialment. el potassi és un mineral 
amb un potent efecte diürètic i molt indicat en casos d’hi-
pertensió, en contraposició al sodi, que propicia la retenció 
de líquid i l’augment de la pressió arterial. i l’hivern és plena 
temporada de cols, col-i-flors, bròquils…, aquests vegetals 
contenen uns fitonutrients anomenats isotiocianats, els 
quals augmenten l’excreció i la detoxificació de compostos 
carcinogènics, actuant així com a protectors de diferents 
tipus de càncers.

la natura és sàvia i ens regala els nutrients necessaris 
per afrontar els mesos de tardor i hivern proveïts de les 
vitamines i minerals que necessitem, i nosaltres hem de ser 
prou savis per treure’n el màxim rendiment a la cuina. 

Aliments de temporada

què mengem
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a Gironella

  No t’ho perdis !!!  Ctra. de Casserres, 3
938 228 412
609 816 566  ☎

fo
to
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fs

èDescobreix 
les nostres 
noves tapes!!!!
èNoves propostes 
per aquesta 
temporada...
èBolets, cargols 
a la llauna i molt 
aviat Pizzes....

Celler El Racórestaurants
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_de Casserres

tasta les festes de Nadal

a l’
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Menú de Nadal
i Sant Esteve

  _Aperitiu Benvinguda
Xarrupet de crema de marisc amb làmines 

de llagostí i blat de moro escairat
Coca de llenya amb pernil ibèric

Croqueta casolana de carn del perol
Tempura de calamarsets de la costa

_Entrants opció escollir
Escudella amb galets, cigrons i pilota

Canelons de carn estil Nadalencs
Crep farcida de verdures i marisc a la crema

suau de piquillo
Crema de carbassa amb llagostins i blat 

de moro escairat

_Segons opció escollir:
Ànec guisat amb fruits d’hivern

Tronc de lluç sobre timbal d’escalivada
Cassoleta de pollastre amb mandonguilles

Suprema de mitjana de vedella 
“entrecot” amb guarnició 

Calamarsets farcits de marisc amb cloïsses 

_Postres 
Gormandada de fruites del bosc 

amb gelat de torró
Pastisset de tiramisú amb cobertura 

de xocolata calenta
Crema catalana cremada  amb pinya natural

  _Preu: 32 €  beguda inclosa               _Preu: 26€  beguda a part
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_HORARI: per encàrrec obrim tots els dies.
_Migdies de dimecres a diumenge amb menú diari.

☎  938 234 254_Carretera Gironella a Casserres Km. 3   08693 Casserres

_Gaudeix d’un ambient festiu i familiar 
envoltat de natura i història.

_L’Església: la joia de l’espai un exponent 
ùnic del romànic.

_La Masoveria: Un lloc adaptat per àpats 
familiars amb el caliu d’una gran llar de foc 
i mobiliari antic.

_La Rectoria: Amb dues sales d’estil gòtic 
adaptades per a celebracions. 
Esta considerada una de les Rectories més 
antigues de Catalunya.

_El Restaurant: un espai amb jardí, porxo 
i un menjador amb capacitat fins a 
250 persones, amb la combinació d’una
cuina  tradicional i creativa.

_MENÚS DE CAPS DE SETMANA I FESTIUS.
_MENÚS D’EMPRESA I FAMILIAR 
   PER AQUESTES FESTES.

_Per famílies i grups, previ encàrrec, 
podem fer altres menús i pressupostos.

_Disposem de menú infantil       _Consulteu Menú de Cap d’Any



16

ta
s
ta

  
  

  
 e

l 
b

e
rg

u
e

d
à 

   
   
   

 l’apunt

56è concurs de 
boletaires 2012

Prop de 200 quilos de bolets van aflorar 
durant el 56è concurs de boletaires que 
organitza la Penya boletaire de Berga el 

primer cap de setmana d’octubre al pla de Puig-
ventós (espinalbet), amb el suport dels ajunta-
ments de Berga i Castellar del Riu. enguany la 
tardança dels fongs va motivar una baixa partici-
pació. Només 6 concursants que, això sí, van fer 
les delícies dels assistents amb creïbles cistelles 
que abrigaven fins a 30 quilos de rovellons o 12 
quilos de l’apreciada llenega negra. 

A més de la feina de l’organització, que un 
any més va complir amb l’objectiu de celebrar i 
compartir amb veïns i visitants el concurs bole-
taire més antic de l’estat, i del nomenament de 
quatre nous boletaires d’honor: el president de 
la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, 
el gastrònom Toni Massanés i els xefs Isabel 
Márquez i Nandu Jubany,  vull remarcar la il-
lusió, les ganes, els somriures i el ‘feedback’ o 
bona sintonia entre avis i nets durant el concurs 
de boletaires infantil. la Penya va plantar en un 
recinte tancat i controlat uns 100 quilos de bo-
lets, entre rovellons i rossinyols, que els nens i 

Fermí Riu
Periodista i Portaveu de la Penya boletaire de berga

A partir de principis de desembre ja pots 
practicar l’scrapbooking al taller de Cal Vilà, 

al Passeig de la Industria núm 30, de berga. 
l’scrapbooking és un mètode per conservar 
histories personals i familiars en forma de 
fotografies, mitjans de comunicació impre-
sos, i records en àlbums decorats. Cal Vilà 
et facilita tot el material necessari i t’ensenya 
totes les grans possibilitats d’aquest divertit 
passatemps, perquè tant sols hagis de posar 
les fotografies i la imaginació. 
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lA CuiNerA Del reStAurANt SAlA De berGA, ISABEL MáRQUEz; el PreSiDeNt De lA DiPutACió De bArCe-
loNA, SALvADoR ESTEvE; el CuiNer AMb eStrellA MiCHeliN NANDU JUBANy; i el GAStròNoM berGueDÀ i 
DireCtor De lA fuNDACió AlíCiA ToNI MASSANÉS, BOLETAIRES D’HONOR 2012. 
fotoS: CArleS roMANí / DiPutACió De bArCeloNA.

nenes van collir amb celeritat tot i escoltant els 
consells dels grans boletaires (boletaires grans) 
que els acompanyaven.

van ser 125 participants d’edats entre 3 i 7 
anys que entraven així en aquest món fascinant. 
Aquest és el futur i, si em permeteu l’opinió, veig 
més favorable incidir en aquest tipus d’activitats i 

en la promoció, difusió i divulgació de la cultura 
boletaire i el respecte a la natura dins de les au-
les de les escoles, que no pas instal·lant tanques 
als boscos i fer pagar (una vegada més) per poder 
collir alguns bolets (si s’està de sort o es coneix 
el terreny). el futur són els infants i aquí no hem 
d’estalviar esforços ni recursos. 
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Entre finals d’estiu i principis de tardor, la ma-
joria de nosaltres acostumem a passejar-nos pel 
bosc amb l’objectiu de collir els apreciats bolets. 
D’altra banda, és en aquest mateix moment de 
l’any quan el bosc també ens obsequia amb unes 
baies de color morat anomenades aranyons. 
Aquests petits fruits són els que ens permeten 
elaborar el conegut Patxaran. 

El Patxaran és una beguda típica de terres 
navarreses, on es té constància de la seva ela-
boració des de l’edat mitjana. És un beuratge 
senzill d’elaborar amb un contingut alcohòlic 
d’entre 25 i 30 graus obtingut per la macera-
ció d’aranyons en aiguardent anisat. El nostre 
licor casolà per excel·lència ha estat sempre la 
ratafia, però des de fa uns anys hi ha hagut un 
creixent interès per l’elaboració de begudes 
casolanes i el patxaran ha estat possiblement 
una de les que més adeptes ha tingut. 

Com totes les begudes d’elaboració caso-
lana, tothom té la seva pròpia recepta i això fa 
que tots els patxarans siguin diferents. Perso-
nalment, m’agrada fer-lo amb 200 grams d’ara-
nyons madurs per litre d’aiguardent, uns grans 

Temps d’aranyons, temps de Patxaran

 entre còctels per Jordi Millan Barman professional / Membre de a. B. e. Catalunya. Propietari de la cocteleria la granja de Berga

Heu vist en alguna ampolla un codi d’aquest 
tipus? Sabeu quina és la seva funció?

Aquests codis de 2 dimensions es coneixen 
com codis QR (Quick Response) i són una de les 
últimes tecnologies que han començat a utilit-
zar-se en l’etiquetatge d’algunes ampolles de vi.

Els QR‘s no són una tecnologia nova ja 
que van ser inventats al Japó el 1994 però, 
fins ara, no s’han començat a utilitzar en el 
nostre sector. Codi QR és un codi de dues di-
mensions que s’utilitza bàsicament per em-
magatzemar dades alfanumèriques, fins a 
4.000 lletres i números i enllaços a llocs web.

El fet que, des de fa poc temps, hagin co-
mençat a utilitzar aquests codis ha estat causa 
de la gran utilització dels Smartphone que ens 
permeten connectar-nos a internet d’una forma 

de cafè i una branqueta de canyella. La mescla 
la deixo macerant entre 4 i 6 mesos (hi ha qui 
la deixa més temps) en un lloc fresc i fosc. Du-
rant aquest període, un parell de vegades al mes 
sacsejo els pots per ajudar a que la mescla es 
barregi bé. Passat aquest temps serà l’hora de 
filtrar-lo i embotellar-lo. 

Enguany, a diferència de l’any passat, val a 
dir que serà molt més senzill aconseguir aquest 
fruit ja que passejant pel bosc es pot observar 
com els aranyoners estan carregats d’aranyons. 
Així doncs, si algú vol començar a elaborar-se el 
seu propi patxaran, aquest any és un bon mo-
ment per fer-ho. 

Vi i codis QR
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Casa Periques

Per a més informació i detall poseu-vos en contacte per:

• Correu electrònic: casaperiques@gmail.com

• Telèfon fix: 938 234 126       • Telèfon mòbil: 686 067 781

per Gaudir de la natura

Ens trobaràs a Manresa al passeig Pere III, 18 
i a Barcelona al carrer Beethoven, 8.
www.petitceller.cat

fàcil i senzilla. Així doncs, aquesta tecnologia ens 
permet conèixer més dades sobre un vi, ja sigui a 
la botiga-quan cal prendre una decisió-, a casa o 
en un restaurant mentre assaborim el vi.

Per utilitzar aquesta tecnologia és necessari 
disposar d’una aplicació en el nostre Smartpho-
ne que ens permeti llegir els codis QR. Quan 
trobem una ampolla amb un codi, l’introduïm i, 
automàticament, accedirà a la informació que el 
celler hagi volgut proporcionar.

És un interessant exemple d’arquitectura medieval. 
Bàsicament, l’estructura de la casa correspon a un tipus 
de construcció coneguda amb el nom de “turres”, 
que sorgí a la Catalunya del segle Xii. 
s’ofereix per gaudir de les celebracions i trobades familiars o de treball, 
poder-hi celebrar congressos, diades temàtiques, sopars templers, cursos, 
rodatges de pel·lícules i publicitat... 
també es pot utilitzar com hostalatge per passar-hi uns dies de 
descans amb contacte amb la història i la natura.
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comarca, ha estat el punt de re-
ferència, l’eix vertebrador dels al-

tres pobles en molts sectors, i entre ells, 
sens dubte, s’inclou el comercial, amb les 
seves petites empreses, botigues o amb 
les fires i mercats. La transformació de-
mogràfica, econòmica i social de la ciutat 
en l’últim segle ha comportat un incre-
ment d’establiments comercials i una 
adaptació d’aquests als nous gustos, així 
com un canvi d’ubicació en la concentra-
ció de les botigues. Així, si en un primer 
moment eren els carrers del barri vell els 
que aglutinaven la majoria de comerços 
(Buxadé, Pietat, Ciutat...), més tard, va 
cobrar protagonisme el carrer del Roser 
i sobretot el passeig de la Pau. I ara, és 
el passeig de la Indústria el que mono-
politza bona part de l’obertura de nous 
establiments.

per Pep Masana / reportatge fotogràfic: FotoLuigi


PlAçA De SANt Pere, AbANS i ArA
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la Berga comercial
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Berga encara conserva diverses botigues cen-
tenàries, premiades amb els premis Bergistània 
2010, i d’altres que ja acumulen un bon gra-
pat d’anys. Per saber com hem canviat quant 
a usos, gustos i costums,  hem entrevistat uns 
quants d’aquests comerciants històrics.

la Jordina de la centenària Merceria l’es-
trella, explica que “els canvis els hem anat fent a 
demanda de la gent. abans es cosia molt més, si 

alguna cosa s’espatllava, es cosia, l’arreglava el 
client mateix; ara, això es va perdent, igual que 
les modistes. la gent ara no va a aprendre a co-
sir, per tant, ara tenim un taller d’arranjament. 
les dones, abans, primer de tot havien de saber 
cosir. i ara els productes ja vénen amb totes les 
instruccions. No obstant això, la merceria conti-
nua sent una botiga de consells i solucions”.

la Neus, de Calçats Montserrat, botiga que 

ja ha fet 101 anys, opina que “primer fèiem es-
pardenyes, i si s’espatllaven, s’arreglaven. tení-
em totes les formes, la taula per fer-les. es fe-
ien servir sobretot per treballar. Més tard, quan 
vàrem començar a vendre sabates, la gent se’n 
comprava un parell per casar-se i per festius i 
les feia durar tota la vida. ara, per a cada muda 
te’n fan falta unes de diferents. abans, teníem 
menys i les portàvem més temps, ara tenim 
més i ho fem durar poc”.

en Miquel, de la farmàcia Cosp-sitges, que 
ja existia a mitjans del segle XiX al carrer Major 
i des de 1860 a la plaça sant Joan, diu que “a 
principis de segle els medicaments es feien a 
mà, de manera individual per a cada malalt; de 
laboratori, hi havia poca cosa. Cap a mitjans de 
segle, però, ja hi havia més productes de labo-
ratori. abans s’anava al metge només quan es 
tenia autèntic dolor i aquest prescrivia el medi-
cament. ara, molta gent va directe a la farmà-
cia, o fins i tot s’automedica per a petites coses. 
la gent rural creia molt en els remeis d’abans 
(oli d’escurçó, ungüent de teixó, etc.) i molt 
menys en les pastilles. ara, es comercialitzen 
sobretot medicaments publicitaris”.

en Frederic Alberich, de Ca l’alberich, des 
de 1886, explica que “abans el costum de la 
gent era menjar pastissos de mantega, meren-

el CArrer MAjor, AbANS i ArA
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ga o de crocant, senzills, sense cap complicació. 
De pastes, hi havia les justes; ara, tal com passa 
a la cuina actual, la gent et demana els pastis-
sos més rebuscats i difícils de fer amb les com-
binacions de gustos més rars i exòtics, a part 
que la presentació ha de ser original i atractiva 
perquè ara també es menja pels ulls”.

en Joan Martí, d’autocars atsa, creu que la 
principal diferència d’ara amb el passat en aquest 
sector és que “abans només hi havia autocar i tren, 
i poca gent tenia cotxe. els trajectes que feia la gent 
eren curts, com a màxim fins a Manresa. a Barce-
lona, hi baixaven en autobús quatre comercials i 
algú que hi tingués algú malalt; ara, el principal 
trajecte de l’autobús és cap a Barcelona, sobretot 
els divendres i els dilluns, carregat d’estudiants”.

l’Isidre, de Motos i Bicicletes Puig, des de 
1957, opina que “abans, les bicicletes i motos es 
feien servir per anar a treballar, fins i tot a la 
mina o a les fàbriques; ara, es fan servir sobre-
tot com a hobby en el temps lliure. abans, tot 
era manual; ara, automàtic, i les motos abans 
eren gairebé totes catalanes o italianes”.

Des de Destil·leries Vila, empresa en actiu 
des de 1917 i creadora de les aromes de Que-
ralt, beguda guardonada amb la Creu d’or el 
1923 a Milà, fan veure que “abans agradaven 
molt més els gustos dolços, sobretot l’anís, 

è

CArrer Del roSer, AbANS i ArA
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l’aiguardent...; ara, se’n gasten menys, si bé és 
cert que tampoc no havien arribat els whiskies 
o vodkes. els bocois arribaven fins a olvan en 
tren i després els pujaven en camió fins aquí 
i es gastava molt més a granel; ara, la gent té 
més tendència al vi embotellat. el vi era més 
sec i fins i tot hi havia bocois que ja venien “ba-
tejats” amb aigua per rebaixar; ara, hi ha uns 
controls estrictes”.

la Paquita Alsina, de Carnisseria Paquita, ja 
acumula 40 anys fent de carnissera, primer a “Cal 
tenis”, després amb botigues pròpies al Mercat 
i ara, a ronda Queralt. Creu que “abans la gent 
cuinava més; ara els trossos de cuixa i espatlla 
per fer caldo, encara que els regalis per a la carn 
d’olla, no es venen. igual que la carn de vedella 
per guisar, en clar retrocés; ara, tot és planxa i 
precuinat. a les hores lliures es fa lleure i no pas 
cuina, i ara es venen parts més selectes, mitjana 
(entrecot) o filet, que abans. Per Nadal o Pasqua 
ja t’encarregaven dos mesos abans; ara, molts 
àpats ja es fan directament al restaurant”.

Per en Salvador Molins, de gràfiques Mo-
lins, des de 1929, al seu sector li passa “com als 
carboners o als esmolets abans, que ens han 
sortit els ordinadors i les impressores perso-
nals i ens han pres la feina. abans tot passava 
per la impremta, i es treballava sobretot amb 

PlAçA De lA Creu, AbANS i ArA
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impresos de les empreses. Has de canviar, i per 
això hem anat cap a la papereria de luxe, els 
objectes de regal o el material escolar, on la 
moda ha entrat amb força. el canvi principal, 
culturalment parlant, és que abans la gent te-
nia complexos sexuals o morals i ara en aquest 
sector els té ecològics, que si el paper, la tinta, 
o el plàstic, tot té pega. ens hem tornat uns “pe-
cadors ecològics”.

la Maria Costa ja fa 33 anys que regenta la 
botiga de queviures, que és molt més antiga i ex-
plica que “la gent que tenia botiga de queviures 
va agafar sobretot por quan es van començar a 
obrir supermercats, però apostant pels produc-
tes de qualitat i del Berguedà es pot tirar en-
davant. abans tot era a granel, la llet de vaca, 
el moscatell, la pasta, el licor, i es cuinava molt 
més. Per exemple, una carbassa et durava un 
matí; ara ja no la compres ni sencera. la fruita 
tocada abans la venies igual, ara ni parlar-ne. i 
es feia molta “libreta a deure”, ara això seria im-
possible de fer, s’ha acabat el fiar. abans es feia 
molta tertúlia a la botiga, ara es corre per a tot, 
però molt jovent torna cap a la botiga petita”.

l’Enric Fígols, de fígols agropecuari, fa 60 
anys que és al capdavant de l’empresa i creu 

è

que “la diferència és clara, d’aquí en amunt tot 
eren cases de pagès i amb el camió anàvem 
amunt i avall, i ara ja no hi queda res, de tot 
allò. abans tothom tenia hort, ara les eines del 

camp les venem als pagesos del cap de setmana 
i és una llàstima, perquè ara tot és més lleuger i 
ara hi ha de tot per al camp, abans no es tracta-
va res i el que collia ja podia dir que tenia sort”.

la Berga comercial
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el Martí de Cal Negre, establiment ja da-
tat el 1801 com a taverna, explica que “abans 
es prenia molt sifó, gasosa amb vi, o amb xa-
rops de grosella, menta o llimona i vins com 
la quina o el màlaga; ara en queda poc d’això. 
Hi havia el “cafè soldat” un cafè amb gasosa, 
o el “butano”, que era un vi gasificat. la gent, 
sobretot els miners, feien vida al bar, jugant 
a cartes i al dòmino, ja que a casa no hi havia 
teles. es feia molt el vermut, que ara també 
es va perdent, i les dones, si no anaven amb 
l’home,no venien; ho feien tan poc que el la-
vabo de les dones sempre era tancat i s’havia 
de demanar la clau”.

Per últim, l’Imma de Cal guixé, des de 1929 
quatre generacions fent de xarcuters, opina 
que “la gent ha deixat de consumir productes 
com el salsitxó o la mortadel·la, més econò-
mics, i ara vol els ibèrics o el pit de gall dindi. el 
jovent d’avui, molts et pregunten què han de 
comprar per fer caldo. No es gasta llard, la can-
salada blanca va de baixa, igual que els ossos 
i els menuts. Ha canviat el sistema de vida des 
que la dona treballa. a més, l’oci és el primer. 
ara, es ven molt precuinat. al final acabarem 
amb el producte d’artesania”. 

us desitgen un Bon nadal 
i un Feliç any 2013

berga comercial 
us convida a passejar per 

la ciutat i gaudir 
de la decoració nadalenca
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els temps canvien. les noves estratè-
gies de comunicació, el moviment dels 
mercat i la competència obliguen a fer 
canvis i renovar-se. Amb aquest objec-
tiu va néixer l’any 2001, vinculada a la 
UBIC, la marca bergacomercial. un 
acord de col·laboració amb diverses 
administracions i entitats va permetre 
engegar un pla de dinamització terri-
torial que ja ha tingut els seus primers 
fruits. A hores d’ara, la marca continua 
sent la capçalera de les nostres cam-
panyes, tan de fidelització de clients 
com les de promoció publicitària a tra-
vés dels mitjans de comunicació.

Els serveis de la UBIC:
è Cursos de formació.
è Circulars informatives mensualment.
è Participació en el projecte www.bergacomercial.cat amb presència 
en el portal web de la ubiC de cadascun dels establiments associats.
è Servei i anuncis en la borsa de treball.
è Participació en activitats promocionals del comerç, exclusives pels so-
cis de la ubiC, amb un gran desplegament publicitari.
è butlletí informatiu semestral.
è Servei de consultes d’assessorament comercial, laboral i jurídic (a tra-
vés de la Cambra de Comerç).
è Campanyes publicitàries conjuntes en els mitjans de comunicació.
è recerca i tramitació de subvencions.
è Descomptes especials per l’adquisició de tiquets per la zona blava.
è Descomptes en compres entre els socis de l’entitat.
è Pertinença immediata com a soci de la UBIC, a la Confederació de Comerç 
de Catalunya amb tots els avantatges afegits que facilita aquesta patronal.
la nostra marca, bergacomercial, és l’encarregada de vetllar per la co-
municació externa de l’entitat, dinamitzar el comerç, promoure accions 
conjuntes i organitzar campanyes que convencin i premiïn els clients més 
fidels...

La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga
Tot professional, sigui del sector que sigui, es planteja dubtes, preguntes, noves iniciatives...

I el més important... Formaràs part d’un col·lectiu dinàmic, aglutinador del comerç de Berga i que, per tan, suposa un grup de pressió econòmica i social important

Berga comercialè

Des de la UBIC de Berga intentem 
solucionar-vos els dubtes, res-
pondre totes aquestes preguntes 
i ajudar-vos a fer realitat la vostra 
iniciativa.

la Unió de Botiguers i Co-
merciants de Berga (UBIC) té 
una llarga trajectòria com a asso-
ciació a la nostra ciutat. Des de fa 
20 anys, anem agafats de la mà de 
més d’un centenar de botiguers, 
botigueres i comerciants que han 
posat la seva cofiança en els nos-
tres serveis. Constituïda per a la 
integració voluntària de botiguers 
i comerciants que tinguin un esta-
bliment fix de venda a la ciutat de 
berga, l’entitat té també com a fi-
nalitat la represntació, la gestió, la 
defensa i el foment dels interessos 
comuns dels seus membres.
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Aquesta botiga de roba 
esportiva actualment es 

troba ubicada al Passeig de la 
Industria nº 31 de Berga i és 
gestionada per una jove pare-
lla de Berga; la Núria Martí 
(1974) i el Joan Serra (1975). 
Ens va atendre la Núria, una 
coneguda berguedana molt 
vinculada al món de l’esport i 
de les associacions esportives, 
de somriure obert i tracte agra-
dable que ens va explicar una 
mica la història del seu negoci 
a l’hora que ens va ensenyar 
el nou espai on des de fa poc 
s’ubica. Fins ara la principal 
botiga s’ubicava al carrer Ma-
jor, on hi havia hagut l’antic 
“Fustagueres”, un comerç 
igualment de material espor-
tiu, nom que encara avui en 
dia algunes persones fan servir 
per referir-se a ells, tot i que ja 
han passat 13 anys, ens explica 
la Núria com a curiositat:

Passeig de la industria, 31 08600 berga
telèfon: 938 215 059
Horari: De 9,30 a 13,30 i de 17 a 20,30
Pàgina web: www.serramarti.com
Contacte: joan Serra
e-mail: serramarti@shop.intersport.es

—Ens pots explicar una 
mica l’origen del vostre 
negoci?
—Ara fa uns tretze anys el 
Joan i jo vam començar a 
portar el negoci, ens van 
traspassar l’abans molt 
coneguda igualment “Cal 
Fustagueres”, botiga es-
portiva ubicada al carrer 
Major de Berga de molta 
tradició a la ciutat. Ens 
vam decidir pel negoci 
ja que tant en Joan com 
jo sempre havíem tingut 
molta vinculació amb el 
món de l’esport i n’érem 
i en som grans amants i 
practicants. 
Ara fa poc vam decidir 
canviar de local, ja que 
l’antic se’ns va fer massa 
petit per a poder exposar 
tot el material de manera 
adequada.  
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els esports
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Costa Esports és un dels 
quatre comerços de ma-

terial esportiu de la ciutat de 
Berga, es troba al Passeig de 
la Pau núm 15 de Berga en 
un local de grans dimensions 
que té com a tret diferencial 
un gran altell amb forma de 
passarel·la metàl·lica al qual 
s’hi arriba des d’unes escales. 
El negoci és familiar, i actu-
alment es regentat per Ra-
mon Costa i Vicenç Costa 
(1973), pare i fill gestionen 
actualment dues botigues es-
portives ubicades a Gironella 
i Berga, la primera d’elles va 
ser la de Gironella i la va co-
mençar a portar el Ramon fa 
uns 30 anys aproximadament.
Ens va atendre el Vicenç, un 
jove berguedà molt vinculat 
també al món de l’esport i 
que trobarem normalment 
a la botiga de Berga, mentre 
parlem al seu voltant ja po-

Passeig de la Pau, 15 08600 berga
telèfon: 938 215 126
Contacte: vicenç Costa

dem començar a veure les 
primeres peces de roba que 
ens permetran practicar es-
port protegint-nos del fred 
que ja s’atança.
—Ens pots explicar una 
mica l’origen del vostre ne-
goci?
Fa ja uns trenta anys, el meu 
pare (Ramon Costa) va co-
mençar el negoci, ell practi-
cava molt esport a les hores 
i li va sorgir l’oportunitat de 
quedar-se una botiga igual-
ment de material esportiu 
que hi havia a Gironella i es 
deia “l’Esquirol”, no ho va 
dubtar i d’aquesta manera 
va nàixer el primer dels dos 
espais que tenim avui en dia.
Ara fa uns set anys aproxi-
madament vam obrir la se-
gona, la que es troba ubica-
da aquí al Passeig de la Pau 
de Berga i on ens trobem 
ara. 

Berga comercial  /  esportsè
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Esports Joira és història 
viva de l’eix comercial de 

Berga i de l’esport, i és que som 
pocs els que recordem el carrer 
Major de la ciutat sense aquesta 
petita botiga amb el retol ver-
mell en ell. La trobem al carrer 
Ciutat núm. 17 de Berga i tot i 
que ja fa molts anys que exis-
teix actualment és un petit ne-
goci familiar portat pel Gerard 
Boixader (1984) i la seva mare, 
Carme Pérez (1959). 
Els seus característics miralls a 
les parets han reflectit de ben 
segur milers de berguedans i 
berguedanes al llarg dels anys, 
i les seves petites dimensions 
no absentes de grans històri-
es personals i esportives han 
mostrat a tothom l’evolució 
de la roba i el material espor-
tiu, recordant alguns encara el 
seus aparadors amb les abans 
populars jaquetes per la neu 
color verd pistatxo i groc or. 

Carrer Ciutat, 17 08600 berga
telèfon: 938 210 491
Horari:  De dilluns a divendres 
  de 9,30a 1,30 i de 17 a 20, 
  dissabte de 9,30 a 20,30
Contacte: Gerard boixader
e-mail: esportsjoira@hotmail.com

Ens va atendre la Carme, la 
mare del Gerard, que ens va 
explicar una mica els orígens 
del seu comerç mentre plega-
va peces de roba:
—Ens pots explicar una mica 
l’origen del vostre negoci Car-
me?
—El meu fill, el Gerard, es va 
decidir a agafar la botiga fa uns 8 
anys, tot i que la botiga ja feia uns 
50 anys que existia, essent una 
de les mes botigues de material 
esportiu més antigues de Berga. 
El Gerard sempre ha estat 
molt vinculat al món de l’es-
port i n’és un gran afeccionat, 
representant doncs la possibi-
litat d’agafar el negoci quan es 
va traspassar, una bona opor-
tunitat per prosseguir i apro-
fundir encara més en tot el 
que rodeja l’esport; actualment 
com que ell molts dies és fora, 
la portem entre ell i jo, que-
dant doncs tot en família. 
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A    la Placeta Ciutat núm 13-15, 
en un dels punts amb més 

història de la Berga comercial, 
trobem ‘Farràs, des de 1910’. 
Un cop dins, l’olor a fusta, el crui-
xir seré del seu terra i l’elegància 
i ordre perfecte de tots els seus 
elements ens fa adonar que l’any 
‘1910’ que acompanya el seu nom 
comercial no és en va, ja que sen-
tim per uns segons que fem un 
petit viatge en el temps i en l’espai 
i ens despertem en una boutique 
parisienne de principis de segle 
XX. I és que es tracta d’un negoci 
familiar de roba per a home.

Vam parlar amb l’Anna 
Farràs (1963), la tercera ge-
neració d’especialistes en ele-
gància masculina que vesteix 
berguedans en aquest espai; 
ens explicà que el negoci el 
va engegar el seu avi i que en 
un principi no tant sols era de 
roba ja confeccionada per a 
home, sinó que a l’inici es venia 

tot tipus de gènere i teixits a pe-
ces, doncs a principis de segle XX 
moltes famílies es feien i confecci-
onàvem la roba a casa.  
Actualment el negoci pertany a l’An-

na Farràs i el seu pare Joan Farràs, i 
des de fa poc han dividit el local en dos 
espais diferenciats tot i que connectats, 
creant així un nou espai únicament per 
a la roba més informal dels més joves.

—Ens pots explicar una mica 
l’origen del vostre negoci?
—El 1910 el meu avi i els seus 
germans tenien diferents negocis 
relacionats amb la producció i 
cura dels teixits i la roba, el meu 
avi però degut a que va desenvo-
lupar una forta al·lèrgia als pro-
ductes químics i en el tractament 
dels teixits se n’utilitzaven molts, 
va decidir engegar una botiga 
de venta directa de roba, que en 
aquell moment s’anomenà “La 
Crisantema”. 
Amb els anys el negoci es va 
especialitzar en la venta de roba 
únicament per a home, i vam 
ampliar l’espai, ocupant el que 
abans havien sigut tres locals di-
ferents. La botiga està dedicada 
únicament a roba per a home, 
i en principi seguirà així ja que 
l’elegància masculina és el nos-
tre punt fort i el gènere destinat 
a l’home és el producte que més 
bé coneixem. 
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Placeta Ciutat, 13-15 08600 berga
telèfon: 938 210 344
Horari: de dilluns a dissabte
 de 9,30 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Contacte: Anna farràs
e-mail: farras1910@farras.cat

la Berga comercial  /  a la moda
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recomanem

a Gironella - Cal Bassacs 

☎  648 088 555
a Cercs 

☎  629 222 584

è	Propers
 cursos 
 de bonsai

A PARTIR DE GENER:
è	Gran varietat 
 d’arbres fruiters
è	Planters de tot tipus

è	i també, per a l’hort...

jardi-santacreu.com
info@santacreu.comHorari d’hivern: 

de dimarts a dissabte de 10 a 13,30
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Descobreix LA RUTA DEL CARACREMADA,
la ruta del pre pirineu català

l a ruta del caracremada, 
posada en marxa el 2009, 
és una ruta circular que 

uneix les principals muntanyes 
del Pre-Pirineu de l’Alt Berguedà 
i l’Alt Solsonès, tenint com a punt 
de partida i arribada el Rasos de 
Peguerai transita per les munta-
nyes més emblemàtiques com el 
Rasos de Peguera, serra Ensija, 
Pedraforca, Serra del Verd, ser-
ra del Port del Comte i serra de 
Busa, i està començant a agafar 

Any rera any, en el món 
de l’excursionisme i el 

turisme cultural està 
prenent més protagonisme i 
acceptació les anomenades 

rutes o travesses de llarg o curt 
recorregut, degudament senyalitza-

des i amb punts d’avituallament 
preparats per a que els participants 

en la marxa tinguin sempre el suport i 
recolzament necesari en diversos as-

pectes com el control de la seva marxa, 
la pernoctació, els menjars etc..

molta embranzida i popularitat 
en el món de l’excursionisme.

Les característiques principals 
que diferencien la present ruta 
de les restants ja existents, són 
segons Pako Crestas el seu fun-
dador, les següents:
èÉs la primera ruta completa-
ment pre-pirinenca que enllaça 
l’Alt Berguedà i l’Alt Solsonès.
èÉs una travessa practicable 
durant una llarga temporada ja 
que la neu ´només hi és present 

a l’hivern. La primavera i la tar-
dor són les millors èpoques però 
l’estiu també es pot fer per la 
baixa calor degut a l’alçada dels 
indrets.
èEls avituallaments per les per-
nocatcions es fan a pobles, no 
depenent per tant de les disponi-
bilitats de calendari dels refugis 
d’alta muntanya, que sovint tan 
sols obren estius o caps de set-
mana.
èAltre fet diferencial és els im-

per Pep Masana



portants agents culturals i histò-
rics de l’itinerari ja que es passa 
per zones amb molta història, 
amb pobles, castells, pistes d’es-
quí, esglèsies, centres miners, 
passa per camins ramaders mil.
lenaris, refugis de maquis etc..
   La ruta a peu consta de duesa 
versions, una de 5 dies iuna altra 
de 4 dies. Igualment, s’ofereix la 
possibilitat de realitzar les “mi-
crocremades” que són tres rutes 
circulars de tres dies cadascuna 
que permet gaudir de manera 
fragmentada els mateixos in-
drets. Com a novetat s’ha posat 
en marxa la “carapedalada”, la 
ruta en BTT que ofereix els ma-
teixos serveis que la ruta a peu, 

però a més inclou l’assistència 
del transport d’equipatge. A l’hi-
vern també es pot fer la ruta amb 
raquetes.
   El servei de gestió de ruta in-
clou la reserva per a totes les 
pernoctacions i dinars durant la 
trvessa a un preu tancat i més 
conòmic, un control mitjançant 
comunicacions entre els punts de 
partida i arribada diarii de cada 
grup, un llirament detallat amb 
el recorregut, i dossier de la ruta 
i la samarreta oficial.Igualment, 
l’organització ofereix la possibi-
litat de realitzar la ruta amb guia 
amb els guies professionals de 
“molta ruta”.

   En Pako Crestas explica que 
“l’idea de dissenyar la ruta va 
sortir d’una conversa amb el bon 
amic Pere Mas, que regentava el 
restaurant del Rasos de Peguera, 
vàrem creure que era important 
comptar amb una ruta pròpia 
del pre-pirineu català. L’estiu del 
2009 vaig començar a treballar 
perquè la ruta prengués cos, amb 
tractes amb l’administració, dis-
seny i senyalització i neteja dels 
camins, coordinació amb els dife-
rents punts de suport per dormir 
i menjar i preparar el llibre-ruta”.
   El nom de la ruta s’ha inspirat 
en l’últim maqui, en Ramon Vila, 
Caracremada, berguedà nascut 
a Peguera, perquè era “un dels 
àmbits per on es movia en la 

seva lluita anti-freixista, però so-
bretot perquè ell era un gran co-
neixedor de la zona i el fet d’uti-
litzar el seu nom per a la ruta 
és una manera de relacionar el 
personatge, les muntan l’història 
recent de les contrades pre-piri-
nenques”.
   La pàgina web, molt ben el·la-
borada, és rutacremada.com i 
allà trobareu tot el necessari per 
començar a practicar aquesta 
magnífica ruta que en Pako Cres-
tas defineix com la “ruta del zen”, 
ja que “després de molts anys de 
caminar m’ha ensenyat a passe-
jar, després de molts anus de mi-
rar m’ha ensenyat a veure, doncs 
l’harmonia dels seus paratges és 
la quinta essència del zen” 
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…Algú un moment donat va dir 
que aquell dissabte hi hauria 
massa galls al galliner…

Salutacions, rialles, desitjos de sort i alguna 
abraçada a la plaça de Bagà pocs minuts 
abans de la sortida. Desprès, quan sona 

la cançó de Vangelis, ja desconnectem de tot i 
amb el “sus” inicial tots semblem gossos de pre-
sa…  perseguint què? tal volta l’èxit, i el glamour 
de guanyar la que sense cap mena de dubte és la 
cursa de l’any, la de més nivell i una de les que, 
en només tres edicions, s’ha convertit en un dels 
ultres amb més prestigi a nivell mundial.

ja des del començament em vaig situar al 
davant, crec que no era la intenció inicial però ja 
era igual, veure’m al costat del Kilian a la vega-
da que poder observar com cap dels altres grans 
corredors internacionals aguantaven el nostre 
ritme, em va fer anar encara més ràpid… Aquests 
primers kilòmetres parlant amb el Kilian men-
tre pujavem cap a Rebost, de futures curses, 
d’amics comuns i de resultats passats foren, al 
final, els millors records de la cursa…

i és que, a partir de Rebost, es van afegir a la 
nostra conversa uns convidats inesperats: la plu-
ja, el vent i, sobretot, el fred, que de cada vegada 
era més intens. De fet, les paraules del Kilian pu-
jant a Niu de L’Àliga dient-me: -“Tòfol, fot fred 
oi?”- em varen sorprendre. jo ja feia temps que 
el notava, però que ho noti un “al·lot primet que 
viu a Mallorca” és prou normal …però que ho 
noti un megacrack que viu a Chamonix ja em va 
fer sospitar que la cosa s’agreujava…

Passàrem Niu i deixàrem el “calor humà” de 
la gent de l’avituallament per endinsar-nos cap a 
l’infern de pluja i fred que ens portaria a Serrat de 
les Esposes. Crec que va ésser a n’aquest tram 
quan vaig ésser conscient de la meva inconsci-
ència: no havia agafat ni guants, ni maneguets, 
ni una segona capa prou bona…i sense aixó, el 
fred i la pluja ja s’havien apoderat feia temps 
del meu cos. A partir d’aquí , sense saber-ho, la 
meva cursa ja no era contra el Kilian o els altres 

rivals, el meu enemic a vèncer era només un: les 
dures condicions metereològiques cada cop més 
intenses…

el vencedor final fou clar i per “golejada”: el 
temps i la muntanya. ells m’obligaren a fer el que 
no havia fet mai en més de deu anys de curses 
de muntanya: retirar-me.

la lliçó apresa per a mi, la victòria pel Kilian 
i la Nuria i tots els records per a la Teresa. 

per tòfol Castanyer / Campió del món de curses de muntanya 2010. Campió de la CCC Montblanc 2012

tòfol CAStANyer i KiliAN jorNet

 l’apunt
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elS GuANyADorS: 
NúriA PiCAS 
(GuANyADorA feMeNiNA) 
i KiliAN jorNet 
(MASCulí), 
DifereNtS iMAtGeS 
De lA CurSA 2012.

Rècord de participants: 
1.000 inscrits a la sortida 
des de Bagà
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É s molt important tenir en compte el tipus de caldera, estufa o 
insertable que posarem, ja que ens interessa muntar un aparell 
que pugui treure un alt rendiment amb un escàs consum. 

S’han fet grans avenços respecte l’augment del rendiment i la reduc-
ció de les emissions de partícules i monòxid de carboni. els progressos 
s’han assolit particularment en el disseny de la cambra de combustió, 
en el subministrament de l’aire de combustió i en els sistemes de con-
trol automàtic del procés de la combustió. l’estat actual de la tecnolo-
gia de les calderes automàtiques ha augmentat el seu rendiment d’un 
60% a un 95% i s’ha aconseguit una disminució de les emissions del Co 
important. No obstant això, hi ha diferències significatives en la qualitat 
dels productes entre els diferents països que componen el mercat euro-
peu; les certificacions austríaques són les més restrictives. una correcta 
certificació ens assegurarà escollir marques que ofereixin la tecnologia 
més avançada i que s’adaptin als requisits d’alt rendiment, del contrari el 
sistema podria generar emissions significatives, tenir un rendiment més 
baix i necessitar un major manteniment, donant lloc a una poca fiabilitat.

Important a l’hora de canviar la caldera o estufa
è Atenció! Hi ha marques que parlen de KW, però sovint sumen els KW 
de la càmera de combustió i els Kw que es llencen per la xemeneia. l’as-
sessorament i consell professional serà la garantia de la nostra elecció.
è escollir marques líders que tinguin les certificacions més exigents 
d’europa com la certificació 15a b-vG (austríaca) i la DiN PluS (alemanya).

è Seleccionar aparells d’alt rendiment (més del 85%), provats per mesu-
res certificades i amb baixes emissions de Co (per sota de 200 mg/m3), 
baixes emissions de pols (per sota de 150 mg/m3 a plena càrrega).
è Modulació contínua de la potència de sortida (no només regulació per 
connexió/desconnexió, ja que això causa emissions i pèrdues altes).
è Alt grau d’automatització per a reduir el treball de manteniment.
è Possibilitat de telecontrol dels paràmetres de la caldera pel subminis-
trador de la mateixa. 
è Cercar una empresa de confiança, propera i amb servei tècnic propi.

Rendibilitat:
A partir del primer any, la biomassa comença a ser molt rendible enfront del 
gasoil i es fa plenament competitiva amb el gas natural des del quart any. No 
obstant això, la vida útil d’un sistema de calefacció s’estima en un mínim de 15 
a 20 anys. Per tant, caldria prendre la decisió pels seus efectes a llarg termini. 
en aquest, la biomassa és l’opció més rentable, ecològica i confortable.

 combustible     un     poder calorífic     cost unitari          rendiment     €/kw/h despesa anual
                                                                                                       100m2-12000kwh/any

 
 llenya            kg 3’5kwh/kg 14€/kg          78%            0’051                 615 €

 pèl·let             kg 4’9kwh/kg       4’20€/sac -15 kg.  85%            0’067                 807 €
                                                                 
 gas m3 9’6kwh/m3      0’90€/m3     90%            0’104              1.253 €

 gasoil          litre 10’4kwh/l          1’14€/l        85%            0’129              1.550 €

Com escollir una caldera/estufa de biomassa?

 (*estudi publicat per iDAe)

apunt per Isaac Gonfaus
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El pellet, una revolució en l’estalvi econòmic i energètic

climatització

èTermoestufes de pellets

es tracta de calderes amb el disseny 
d’una estufa, la qual cosa ens per-
met escalfar els radiadors d’aigua 
nous o ja existents en una casa, col-
locant-la en l’interior de l’habitatge 
la qual cosa afavoreix la seva càrre-
ga i manteniment. 

Des de 2.120 euros

èCremadors de pellet

es tracta de col·locar-los enlloc dels antics crema-
dors de gasoil o llenya sense haver de canviar tota 
la caldera. És una instal·lació fàcil i cal col·locar una 
tolva al costat de gran capacitat per tal de fer una 
sola càrrega setmanal o quinzenal. Solució ideal 
per les antigues calderes de gasoil. Mínim manteni-
ment i molt més econòmic que una caldera.

Des de 2.600 euros

Són calderes integrals 
amb neteja automàtica 
amb un manteniment 
gairebé nul. 
ideal per a qui vol la 
màxima comoditat 
amb el màxim estalvi.

el pellet és un combustible d’origen forestal 
que es presenta en petits cilindres de fusta 
triturada, comprimida i assecada. Gràcies 
a aquest procés d’elaboració i a la matèria 

prima, obtenim un combustible net, segur, poc pe-
sat i molt econòmic. A més a més, al provenir de la 

fusta és 100% ecològic ja que 
no emet gasos Co2 a l’atmos-
fera, a més a més de mantenir 
nets els nostres boscos i pre-
venir possibles incendis.

Gràcies als nous sistemes 
de calefacció de pellets amb 

programador i termòstat incorporats, podem acon-
seguir un estalvi en el nostre consum en calefacció 
que en el cas del gasoil podem garantir que és de 
més del 50% i diferencials entre el 30% i el 40% en 
el cas del Gas Natural o l’electricitat.

la seva instal·lació és molt fàcil i no necessita 
tiratge com les estufes de llenya. Amb una sortida 
a l’exterior dels gasos emesos durant la combustió 
n’hi ha prou, ja que gairebé no treu fum, només uns 
minuts durant l’encesa i l’apagada.

Actualment ja hi ha multitud de sistemes de ca-
lefacció amb pellets que es poden adaptar a qual-
sevol llar.

èCalderes automàtiques de pellet
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Per la compra de 
qualsevol sistema 
de calefacció de pellets 
us regalem 
un aspirador de cendres!!

Consulta possibilitats 
de finançament 
a la botiga!!

èInserts de pellets

equival a una estufa, però està dissenyat per encabir-ho dins 
d’una llar de foc. la càrrega de pellet pot ser frontal o lateral a 
través d’unes safates extraibles i unes canalitzacions.

Des de 2.660 euros

èEstufes de pellets

És l’element més bàsic. ideal 
per a suplir antigues estufes 
de gasoil, de llenya o per a 
nous habitatges sense calefac-
ció prèvia. És una estufa amb 
aire forçat que fa circular l’aire 
de l’habitatge per tal d’escalfar 
totes les estances. 

Des de 1.360 euros

Av. del Canal Industrial, s/n     
ÀREA COMERCIAL EL CANAL     

938 213 111
fax 938 220 265

08600 Berga
ferreteriasistach@ferreteriasistach.com                                                       

EVOLUCIÓ COMERCIAL AL TEU SERVEI:

domèstica - industrial - bricolatge
camp i jardí - menatge - fustes

ESTUFES DE PELLETS
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Sexe de la ceba
Còmic 100% català.
Autors: Galdric Sala i Lioba Pellicer
Ets dels que penja la senyera al 
balcó per Sant Jordi i per la Diada? 
T’agrada menjar crema catalana, 
pa amb tomàquet i una bona escu-
della amb carn d’olla, tot acompa-
nyant-ho d’un raget de cava? Ets 
dels que s’emociona quan sent el 
Virolai o quan escolta la gralla men-
tre l’enxaneta fa l’aleta? Si et passa 
tot això i a més gaudeixes del sexe, 
aquest és el teu llibre. Visca Catalu-
nya! I visca el sexe de la ceba! 
www.facebook.com/delaceba

La gosseta Sisí
Text: Eulàlia Molins
Il·lustracions: Mònica Colillas
Un bon dia d’estiu arriba a casa de 
l’Alícia una bonica i petita gosseta 
de color carbó. Decideixen posar-li 
el nom de Sisí i ben aviat es con-
verteix en un membre més de la 
família. Tots l’hauran de cuidar, do-
nar-li el menjar, treure-la a passejar, 
netejar el que embruti i jugar amb 
ella. Així comença la història de la 
gosseta Sisí, plena d’aventures i tra-
pelleries, que farà veure als infants 
la responsabilitat que comporta te-
nir un gos a casa, així com la impor-
tància de cuidar-lo i estimar-lo. 

La vida berguedana dels anys 
50 i 60. Records i evocacions
Autor: Joan Guitart
Aquest llibre és bàsicament un recull de 
records i vivències personals sobre as-
pectes diversos de la vida berguedana 
durant les dècades de la postguerra i 
predemocràtiques. També s’hi integren 
informacions obtingudes per l’autor, via 
transmissió oral i bibliogràfica, sobre 
aquests anys i èpoques anteriors. Més 
que allò oficial, noticiable i afortunada-
ment treballat, el contingut es centra en 
les maneres de viure, de pensar, d’ex-
pressar-se i allò anecdòtic que es troba 
especialment en les neurones dels qui 
ho van viure. S’hi inclouen algunes fu-
gides i evocacions del passat suggerides 
pels temes tractats i com a complement 
dels mateixos, així com algunes fotogra-
fies inèdites de l’època. 

Pa, coca i galetes per 
a compartir
Autora: Pilar Arias
En aquest llibre, l’autora ens presenta 
la seva proposta més dolça: daurats 
bunyols, esponjoses magdalenes, crui-
xents galetes, saboroses coques, pans 
i panets casolans i exquisits, postres 
i berenars fàcils per cada dia i per da-
tes assenyalades. Són receptes fàcils, 
explicades pas a pas i il·lustrades amb 
múltiples fotografies que faciliten la 
preparació de les receptes, amb ingre-
dients a l’abast de tots i amb pràctics 
consells d’elaboració i decoració.
Serà el teu aliat en berenars, postres 
i tot tipus de celebracions i et farà 
descobrir una cuina casolana original, 
natural i molt fàcil de fer, obtenint uns 
resultats espectaculars. 

lliBres

El silenci dels telers
Autora: Assumpta Montellà
El silenci dels telers dóna veu a les 
dones i nenes que durant dècades van 
treballar a les colònies tèxtils de Cata-
lunya. Des de l’inici de la indústria ca-
talana fins als nostres dies, passant per 
la Guerra Civil i la repressió de la post-
guerra, els seus testimonis expressen 
una manera de viure marcada per un 
ofici ple de condicions precàries.
Les treballadores de les fàbriques en 
són les protagonistes principals, però 
també hi tenen cabuda les dones dels 
amos, les criades, les sagristanes, i així, 
anar sumant mirades femenines que es 
reunien al voltant d’una colònia tèxtil, 
d’orígens ben diferents, amb opinions 
ben diferents. “El que passava a les 
colònies era indigne i immoral, i el que 
digui el contrari, menteix”. 



Llibreria 4cantons la teva llibreria de sempre

Passeig de la Indústria, 29 938 212 996
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Barça. Orgullosos 
dels nostres colors
Text: Ricard Torquemada
El fotògraf oficial del FC Barcelona, 
Miguel Ruiz, ha acompanyat l’equip al 
llarg de tota la temporada i ha docu-
mentat, des de l’interior del vestidor, 
els seus triomfs, el seu joc espectacular, 
la seva connexió amb els afeccionats, 
el seu esperit d’equip i el reconeixe-
ment mundial als seus jugadors. El 
llibre fa un viatge cronològic pel Barça 
de la temporada 2011/12 i l’inici de la 
2012/13. El llibre, de gran format il-
lustrat i d’acurada edició, ens mostra 
els moments més intensos i emocio-
nants de l’any del Barça amb fotografi-
esinèdites i úniques del vestidor. Inclou 
les imatges inèdites de la temporada 
2011/12, que ha culminat l’extraordinà-
ria etapa de Pep Guardiola. 

Ave Barça!
Autor: Joan Beumala
Ave Barça! és una recopilació de 
testimonis, d’opinions, d’anàlisis, de 
reflexions fetes per professionals del 
món del futbol. El llibre recull allò que 
han expressat els qui són o han estat 
jugadors i tècnics. Grans figures del 
futbol en èpoques distintes i tots ells 
expres- sen una gran admiració pel FC 
Barcelona, malgrat que no són barce-
lonistes. El seu és un criteri basat en la 
imparcialitat.
Ave, Barça! és la prova evident i ob-
jectiva que el FC Barcelona dels anys 
2008-2012 ha estat un dels millors 
equips de la història del futbol, sinó el 
millor de tots. Ave Barça! és un llegat 
que dóna una idea de l’admiració sense 
precedents que ha provocat el joc i els 
èxits del Barça. 
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A Iglesias fotògrafs hem renovat i 
actualitzat la nostra botiga. aquest nou 
espai més ampli i diàfan, permetrà veure, 
provar i adquirir els productes exposats.

també hem habilitat un espai on podràs reve-
lar les teves fotografies en pocs minuts i on si cal, 
t’ajudarem a retocar i millorar les teves imatges.

el canvis soferts al mon de la fotografia fa que 
molts usuaris desconeguin totes les prestacions 
dels seus equips, per això, hem preparat una àrea 
de formació on t’explicarem totes les possibilitats 
a l’hora d’utilitzar la càmera fotogràfica i revelar 
les fotografies, en petit o en gran format, àlbums 
digitals, acabats, emmarcats, fotografies persona-
litzades; imans, puzzles, calendaris, targetes...

Hem ampliat i millorat l’estudi fotogràfic per 

IGLESIAS
fotògrafs

poder donar un millor servei a uns preus més eco-
nòmics. també hem implantat unes noves tecno-
logies que milloraran extraordinariament la quali-

tat/preu en els reportatges de fotografia i vídeo de 
casament, comunió, etc.

Experts en fotografia i vídeo!.

la botiga de fotografia de Puig-reig
c/Llobregat, 4     938 380 005
www.iglesiasfotografs.com46
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Consell Comarcal del Berguedà 
C. Barcelona, 49 3er.  08600 Berga
www.bergueda.cat 938 213 553

Àrea Comarcal de Turisme 
Ctra. c-16 km 96.2  08600 Berga 
www.bergueda.cat 938 221 500

Centre Massís del Pedraforca 
Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes) 
tur.saldes@diba.cat 938 258 046

Parc Natural Cadí-Moixeró 
La Vinya, 1 08695 Bagà 938 244 151
pncadimoixero.dma@gencat.cat 

Oficina Consorci Parc Fluvial 
08680 Gironella 938 380 659
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, s/n   
www.parcfluvial.cat mail: info@parcfluvial.org

Oficina de Turisme de la Colònia Vidal 
08692 Puig-reig 938 380 093
Antiga Estació de Tren Colònia Vidal 
www.parcfluvial.cat    mail: info@parcfluvial.org

Mossos d’Esquadra 112
Mossos d’Esquadra Berga 938 815 785
Bombers de Berga 938 211 080
Bombers de Gironella 938 228 480
Bombers de Puig-reig 938 380 814
Bombers de Guardiola de Berguedà 938 227 080
Creu Roja de Berga 938 213 311
Creu Roja de Gironella 938 250 944
Urgències Alt Berguedà 608 591 133
Hospital Sant Bernabé 938 244 300Consell Comarcal 

del Berguedà
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InformAcIó comArcAL

EmErGèncIES

BERGA

 guia de serveis



Avià 
Ajuntament 938 230 000
Consultori 938 230 331
Casal gent gran 938 230 402
Centre de dia 938 231 215
Serveis Socials 938 231 062
llar d’infants la baldufa 938 231 876
Serveis Socials 938 231 062
CeIP Santa Maria d’Avià 938 230 376
Farmàcia 938 230 300
www.avia.cat avia@diba.cat
Mercat setmanal  (dimecres)

èL’Stop                                                        
Avda. Pau Casals, 48  938 231 156
Queviures. Forn, pastisseria. Degustació. 
Entrepans i plats combinats.  

èBar Restaurant La Teula 
Avda. Pau Casals /Jacint Verdaguer 938 230 280
Menú diari i cap de setmana. Reunions familiars i 
esmorzars de forquilla.

èRestaurant Cal Garretà (Graugés)
Afores, s/n.  938 230 154
Cuina casolana. Especialitat brasa, cargols i “callos”.
Dimarts tancat.   

èAutojuma Motors, S.L.                         
Avda. Pau Casals, 41.  938 230 279
Mecànica, planxa i pintura. 

èPerruqueria Janina                               
Avda. Pau Casals, 85.  938 231 049
Home- Dona. Tractaments i extensions.  

Bagà         
Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme 938 244 862
 619 746 099
dispensari 938 244 500
Farmàcia 938 244 101
CeIP galceran de Pinós 938 244 116
IeS Alt berguedà 938 244 136
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
llar d’infants 649 337 760
Taxi 608 590 350
www.baga.cat  baga@diba.cat
Mercat setmanal   (dimecres)

èHotel Restaurant La Pineda 
Raval, 50      938 244 515 Fax 938 244 368
www.hotelpineda.com info@hotelpineda.com
Hotel amb 16 habitacions i restaurant.  

èHotel Cal Batista 
Raval, s/n  938 244 126
www.calbatista.com       info@calbatista.com
15 habitacions. Piscina. Servei de restaurant 
amb cuina típica de l’Alt Berguedà. 
Jardí infantil. Pàrquing.

hOSTALERIA

InformàtIcA

ESpORTS d’AVEnTURA

hOSTALERIA

èSetze.net 
Raval, 15.  938 244 874
info@setze.net     www.facebook.com/setze
Packs d’estalvi per empreses. Reduim els costos 
de telecomunicacions un 50% i en electricitat fins 
un 10% .

Passeig de la Indústria, 48                 938 222 258
info@cibergueda.com               www.cibergueda.com

➥ Assesorament  ➥ Venda  ➥ Reparacions  ➥ Manteniments      
➥ Programació i Disseny Web  ➥ Cursos de Formació
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IndUSTRIALS

Raval, 75-77         938 245 050

www.julibover.com      juli@julibover.com                       

INSTAL·LACIONS

l ELECTRICITAT l AIGUA l GAS
l CALEFACCIÓ l ENERGIA SOLAR TÉRMICA 

l AEROTÉRMIA

Ajuntament 938 214 333
Of. d’Informació i Turisme 938 211 384
Arxiu Històric Comarcal 938 221 548
biblioteca ramon Vinyes 938 221 308
escola de Música 938 213 911
Mercat Municipal 938 211 879
Policia local 938 210 427
Teatre Municipal 938 210 140
Telecentre 938 213 612
Zona esportiva 938 210 544
Ambulatori (CAP) 938 212 744
Farmàcia àlvarez-Saz 938 210 402
Farmàcia badia Salvans 938 211 076
Farmàcia badia Soler 938 211 950
Farmàcia Cosp boixader 938 210 135
Farmàcia Cosp Sitges 938 210 125
Farmàcia C. Vila Calonge 938 210 518

www.ajberga.cat berga@ajberga.cat

Mercat setmanal                    (dissabte)

Berga 

AUTOMOCIÓ

èParapente Biplaza                                 
Avda. Pau Casals, 78 baixos  938 231 040
  667 766 401
info@parapentebiplaza.es     www.parapentebiplaza.es
Batejos en Parapent Biplaça, cursos de formació 
de pilots... Fem els teus somnis realitat...

pERRUqUERIA-ESTèTICA



SALUT

èFisiocenter 
Gran Via, 16 baixos.  938 221 842
fisiocenterberga@gmail.com 
Fisioteràpia de l’esport, traumatològica                     
i entrenaments personals.                                          

èCentre Podològic Susana Carrasco 
Pere III, 11 bxs  938 222 732 - 677 217 572
Quiropodia, exploració biomecànica,  
ortesis, plantilles, etc. 
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èRestaurant Caliu 
Gran Via, 43  610 307 375
Especialistes en carns a la brasa i peix fresc. 
Menú diari i dissabtes.  

èBar-Restaurant Mediterràneo 
Roser, s/n  938 212 345
mari1981@hotmail.com 
De les 5 fins a 24 h. Menú diari. Especialitat en tapes.  

èHotel Restaurant Cal Nen 
Drecera de Queralt s/n 938 210 027
  609 121 005
www.calnen.com      magda2727@gmail.com
9 habitacions dobles ( bany, tv, calefacció ). 
Fonda de muntanya. Menú diari i de cap de setmana.                                            
èBar Estació 
Passeig de la Pau, s/n  938 220 792
Esmorzars, dinars i plats combinats. Bon ambient.     
èBar Restaurant Ca la Nuri                    
Passeig de la Pau, 9 938 223 498
Menjar per emportar i tapes casolanes. 
Especialitat en carns a la brasa. Menú diari.  

èCafè Restaurant La Guita 
Roser, 1  938 222 775
Menú diari amb 14 primers i 14 segons per escollir. 
Extensa i variada carta amb especialitat en peix.  
Gran asortit de plats combinats.                               
èPizza Nyam 
Passeig de la Indústria, 44  938 210 364
pizzanyam@gmail.com 
Servei a domicili (de 8 a 11 del vespre). 
Pizzes, amanides i pastes. Dilluns tancat. 
èHotel Berga Park 
Carretera Solsona, 1A  938 216 666
reserves@hotelbergapark.com 
www.hotelbergapark.com 
Menú diari, de 13.30 a 15.30 i de 20.30 a 22h.

èRestaurant Cal Travé 
Plaça Europa, 6  938 223 121
Menú diari, menú per grups. Cuina catalana 
tradicional amb un toc de modernitat. Reservats. 
èUummm...!!! 
Placeta Ciutat, 4  931 146 665
umrestaurant@hotmail.com 
Bar Restaurant i Tapes. Més de 30 vins a copes.
Truca’ns i deixat seduir.

BERGA     hOSTALERIA   

ALIMEnTACIÓ

èBar Tutxi 
Plaça Tarascón, 7  938 223 327
Tapes casolanes. Entrepans. Terrassa d’estiu.
El teu lloc de trobada.

èQueviures Mercé   
Avda. Pau Casals, 10 938 230 060
Pa de pagés i coques.  Embotits artesans. Vedella, 
pollastre, mató i formatges. Productes del Berguedà.

èEls Quatre Fuets                                
Pl. Viladomat, 18.  678 076 719
“xuxes”, caramels sense sucre i aptes per a celíacs, 
bateigs, casaments, comunions,  fruits secs, 
begudes i records.

èCansaladeria Guitart 
Ciutat, 32  938 210 218
Empresa artesana alimentària. 
Productes sense gluten. Embotits per a celíacs.

èMonbolet, SCP  619 584 757 
Castellar de n’Hug, 8 931 147 222
info@monbolet.com        www.monbolet.com 
Especialitat en risottos i fideuà de bolets, bolets en 
pols, deshidratats, olis i productes amb tòfona.
èCansaladeria-carnisseria Marmi 
Plaça Viladomat, 20  938 210 794
Vedella de criança pròpia i gran assortit en format-
ges i productes gourmet.

èAgrovicenç 
Gran Via, 45  938 211 327
  agrovicenc@hotmail.com
Productes agropecuaris (pinsos, planter, 
fitosanitaris...) Animals  i accesoris.

èNatureco-Diet 
Aurora Bertrana, 11  938 220 190
Botiga d’aliments ecològics naturals i dietètica.
Herboristeria. Assessorament personalitzat.     

Passeig de la Pau, 41           Berga                 685 870 698

A casa, fruita i verdura fresca cada dia!

pInSOS, CEREALS, ECOLòGICS

➥ guia de serveis



èTandem Sports 
Ctra. de Sant Fruitós, 7-9  938 210 473
bergaevents@gmail.com 
Servei de lloguer de material de neu i muntanya. 

Plaça Viladomat, 1  08600 Berga
 938 216 820
armeria@sistach.com

CLíNICA 
ODONTOLògICA 
DEL BERgUEDÀ

General Manso i Solà, 34     08600 Berga

 938 221 722          938 144 466

Equipaments tècnics 
d’última generació

ESpORTS

Ctra. Sant Fruitós, 30 08600 Berga

   938 211 616

C/. Llobregat, 18 08692 Puig-reig

   938 290 485                     

copticjoans@optigrup.com                
www.centreoptic.net 

Òptics optometristes
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Corredoria d’Assegurances, S. L.
General Manso i Solà, 34     08600 Berga
938 214 554    fax 938 214 111

produccio1@gruppedrals.com                             

Experts en assegurances personals   

Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,

pensió, dependència, reembolç, salut, decessos. 

Contractes personalitzats.

òpTIqUES

èCentre Veterinari del Berguedà 
Gran Via, 51  938 220 052
  Fax 938 222 582
Urgències les 24 hores:  689 753 439
Servei veterinari, radiologia, ecografia, endoscòpia. 

AnIMALS
ASSEGURAnCES

èRACC Berga 
Prat de la Riba, 9  938 222 724
berga@cc.racc.es 
Tota mena d’assegurances i servei de telefonia mòbil.

Passeig de la Pau, 14  
08600 Berga

938 220 765

opticaballe@hotmail.com

Professionals experts 
de l’òptica al teu servei.

Les millors marques.

ROBA I COMpLEMEnTS

èCharanga 
Passeig de la Pau, 11 baixos  938 223 472
Mosa infantil de 0 a 14 anys. Bon preu i millor qualitat.

èION 
Plaça Ciutat, 8  938 226 300
La teva botiga en moda i complements per a la dona.

èPerruqueria Blanc o Negre 
Rafael Casanova, 14 baixos  938 220 655 
Perruqueria Unisex. Solarium.

pERRUqUERIES



blanc i wengué
Mod. 127

blanc i negre
Mod. 128

Gruix melamina: 5 cm.

c/ Gran Via, 9      08600 Berga

Tel. 608 264 834
www.mueblessari.com

info@mueblessari.com

➥ guia de serveis
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Av. del Canal Industrial, s/n
(Àrea Comercial El Canal)  

08600 Berga
938 213 111
fax 938 220 265

ferreteriasistach@ferreteriasistach.com                                                       

èElèctrica Orriols, S.L.  
Compte Oliba, 33 938 213 823
electricaorriols@gmail.com 938 214 538
Electricitat industrial, bombes d’aigua, venda 
i reparació de tot tipus de motors elèctrics, 
automatismes i pneumàtica.

èXemeneies Gonzalvo 
Marià Obiols, 5      938 212 373 - 679 765 939
jordi@xemeneies.cat                                                     
Xemeneies de qualitat. 

èFusteria Germans Badia, S. L. 
Pau  Picasso, 8  938 213 550
fusteriabadia@fgbc.jazztel.es                                        
Portes, cuines, armaris a mida, escales, finestres.

Pio Baroja, 43        08600 Berga
 938 220 452     677 503 190

jballara@telefonica.net
www.jballara.com/tancabe

TANCAbé
Tallers J. Ballarà, S L

Fabricació de tot tipus de finestres i portes 
amb alumini i R.P.T.. · Més de 200 colors.

IndUSTRIALS

jOIERIES

53

ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

èJoieria Canals  
Ciutat, 40 938 211 385
canals@joieriacanals.com 
Joies i rellotges.

AUTOMOCIÓ

èPlanxisteria Tomàs 
Compte Oliva, 27 baixos  938 221 677
Taller de PLANXA i PINTURA de l’automòbil.

èMoi-auto 
Passeig Vila de Casserres, 8 baixos  
 938 221 448
moi-auto@hotmail.com 
Reparació i manteniment de l’automòbil.
Ofertes amb tot tipus de pneumàtics.

èRoca Marzà Advocats 
Plaça Països Catalans, 4, 1er. 2ª  08600 Berga
tel. 938 211 291 fax 938 210 157
Passeig Pere III, 57 B, entl. 3ª  08600 Manresa 
telf 938 730 852 fax 938 737 853
www.roca-marza.cat      http://www.roca-marza.cat 

AdVOCATS

Borredà                         
Ajuntament 938 239 151
Consultori 938 239 091
escoles 938 239 000
AdF 938 239 145
Farmàcia                           938 239 090
www.borreda.net borreda@diba.cat 
Mercat setmanal   (dissabte)

èRiera de Merlès   937 441 263
www.campingrieramerles.cat  

èCampalans   938 239 163
Crta. Sant Jaume de Frontanyà, km. 15.  
www.campalans.net  campalans@campalans.net 
Hotel rural de 3*. Restaurant amb carta i menú diari. 
Càmping 1a categoria.

èRestaurant Baix Pirineu  
Crta. Ripoll, 2  938 239 060
Buffet lliure de primer plat i postres. Segons a el·legir 
en carns i peixos. Menú diari i festiu. Obert tot l’any. 
Ball el 2on. divendres de mes. 

èBar-Restaurant Gat Blau 
Manresa, 13  938 239 180
Una fusió emtre la tradició i l’avantguarda. 
Especialitat en  brasa, amanides, peus de porc 
i patates emmascarades.  Menú diari.  

èMasia-Hotel Rural Jaume Coll 
Ctra C-26 km. 169   670 964 752 - 938 239 095
www.masiajaumecoll.com   info@masiajaumecoll.com
RCP, amb 8 habitacions per llogar individualment. 
Pensió completa i animals de granja.

CàMpInGS

hOSTALERIA -CàMpInGS

TURISME RURAL

LLIBRERIES

èLlibreria Quatre Cantons  
Passeig de la Indústria, 29 938 212 996
llibreria4cantons@gmail.com 

VIATGES

c/Àngels, 16        08600 Berga
 938 223 430

email: viatges@totviatges.es
www.totviatges.es

Dia 26 de desembre sortida 
des de Berga al Liceu 
concert de any nou!!!

EVOLUCIÓ COMERCIAL
AL TEU SERVEI



54

ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

Capolat                                                                            
Ajuntament 938 215 040
capolat@diba.es 

èCantina de Llinars  938 210 986
Obrim cada dia a les vuit del matí excepte els dimars 
que fem festa setmanal. Els divendres i dissabtes 
també fem sopars. Cuina de casa.

hOSTALERIA

èCarn i Bestiar Prat 
Plaça Sta. Maria, 11  938 234 006
www.carnibestiarprat.com 
Xai, vedella i cabrit. REPARTIM A TOT CATALUNYA.

èEl Rebost de la Victòria 
Carrer Rossinyol, 2  938 234 051
Productes d’alimentació tradicionals i de qualitat,
elaborem embotits, oferim plats cuinats de tota la 
vida per emportar. 
OBERT ELS DIUMENGES.

ALIMEnTACIÓ

Indústria Avícola 
del Berguedà, sl

Ctra. Gironella, km. 0,8         08693 Casserres 

 938 234 033
Àmplies i modernes instal·lacions 

dedicades al sacrifici, sala de desfer 
i fabricació de productes elaborats 

de tota mena d’aviram 

Passeig Bisbe Comellas, 40    08693 Casserres

 938 234 052   ADAM TUBAU ROCA
www.forncalamaria.cat

Passeig Bisbe Comellas, 79     938 234 007

Fleca Cabanas
Especialitat en coques d’ou i de poma, 

pans i pastes artesanes

èRestaurant Cafè de la Plaça 
Bisbe Comellas, 85        938 234 008
www.restaurantcafedelaplaca.com  
Menú diari, cuina de mercat i tradicional. 
Bar de tapes.

hOSTALERIACasserres                                        
Ajuntament 938 234 000
dispensari 938 234 305
Farmàcia 938 225 867
residència 938 225 000
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Parròquia 938 234 075
escoles 938 234 100
guarderia  938 234 376
Punt d’informació  666 779 660
www.casserres.cat casserres@diba.cat
Mercat setmanal  (dijous)

Entrada Guixaró per l’antiga C-16, Km. 84,5
Autovia nova, sortida SUD 83 - Nord 86             

938 250 012
www.restaurantlanau.com 

dos menús diaris i menú de cap de setmana. 
cuina tradicional d’autor

MUNICS SILOS, S. L.
Zona Pla, 6 (taller)  08693 Casserres     

 938 225 914
municssilos@gmail.com

IndUSTRIALS

instal·lacions per a la industria alimentaria
equips per la manipulació de productes, polvu-
rients transport neumàtic, mesclat, dosificació i 

pesatge de productes (farines, sucres, cacau, etc.)

talia1924
BOTIGUERS

Passeig Bisbe Comellas, 58

08693 Casserres

 938 234 031
e-mail: 1924talia@gmail.com

LLENCERIA, 
ROBA INTERIOR hOME I DONA,

ROBA DE CASA, CALçATS,
MERCERIA I PERFUMERIA

i
punt d’informació 666 779 660

ROBA I COMpLEMEnTS

➥ guia de serveis



Fusteria Josep Colillas
Llobregat, 1  08693 Casserres

 938 234 065
Creada l’any 1907.

Tot tipus de fusteria, obra nova, 
reformes, baranes, mobles a mida, 

moble massís, cuines, etc.

èCentre de Flors Maria Casaponsa 
Passeig Bisbe Comellas, 21  938 234 074
Muntatges florals per a tot tipus de banquets.
Serveis de Interflora,  Flors 10, Teleflora.

fLORS I pLAnTES

fUSTERIES

èFerreria Pi 
Escodines, 7  938 234 155
Tot en ferro, llauner i instal·lador d’aigua autoritzat.

fERRERS

Girona, 2        08693 Casserres

 938 225 040

fusterjordi@buscalla.com

www.fusteriaintegraljordi.cat

fABrIQUEm A mIDA 

èFuster Xaies  
Passeig Bisbe Comellas, 107 938 234 092
Mobles i complements.

èLa Fusteria  
Camí de la Clota, 3 696 676 692
Tota clase de mobles a mida.

èCal Cirera  938 228 972 617 292 590
www.masoveriacalcirera.com / calmasover@hotmail.com
Places de 20 a 25 persones.

èVilanova 
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI. Capacitat 14 persones amb 7 habitacions 
i 6 banys. Piscina i barbacoa. 

èLa Barraca 
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI amb capacitat per 15 persones. 6 habitacions 
3 banys. Piscina i barbacoa. 

èLa Cabana 
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI amb capacitat per 15 persones. 7 habitacions,  
7 banys. Piscina. Sala polivalent de 120 m. 

TURISME RURAL

Camí de Cardona, 2 08693 Casserres     
 938 234 005

agrocasser@agrocasser.com
www.agrocasser.com

VENDA DE PRODUCTES I LLAVORS PEL CAMP, PINSOS 
RAMADERS I ALIMENTS PER ANIMALS DE COMPANYIA

Agroindustrial Casserres

CASSERRES
Sant Jordi, 7    08693 Casserres

 938 234 375 
 606 670 336 

 629 219 764

xisk07@hotmail.com
psuades@hotmail.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA
COTXES ANTICS 

NETEJA DE VEHICLES

èPneumàtics i Taller Jaume  
Pont, 3 938 234 296
Mecànica del automòvil. 
Especialitat en pneumàtics.

AUTOMOCIÓ

Plaça Santa Maria, 2  08693 Casserres
680 978 203
info@pcimagine.com
www.pcimagine.com

ESPECIALITAT EN INFORMÀTICA 
I NOVES TECNOLOGIES. 

SERVEI TÈCNIC A DOMICILI

InfORMàTICA

èPeusà 
Camí de Cardona, 1 - Casserres  938 234 030
Gaspar de Portolà, 4 - Solsona  973 481 609
Hores convingudes.

èLogiArt 
Passatge Sant Jordi, 3  931 145 685
logiartcat@gmail.com 647 570 809
Instal·lacions elèctriques, aigua, calefacció,
energies renovables, manteniments.

pOdOLOGIA

ELECTRICITAT

ASSEGURAnCES

èE&G Assessors / Enric Genescà Baraldés 
Pge. Bisbe Comellas, 12 - Casserres 938 225 033
Ctra. S. Llorenç, 5 - Salsona  973 484 023
www.egassessors.com 647 626 046/8



Castell de l’Areny 
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny.en.eresmas.com 
castell@diba.es 

èHostal Castell de l’Areny 
  938 238 229  

castelldelareny@telefonica.net 
Cuina catalana i de temporada. Especialitats amb 
arrossos i fideuà. Menús de dilluns a divendres. 
Carta els dissabtes i diumenges.

Castellar de n’Hug 
Ajuntament 938 257 050
Oficina de Turisme 938 257 016
  938 257 057
dispensari 938 257 010
Museu del Ciment 938 257 037
www.castellardiba.es castellar@diba.es 

èRestaurant Armengou 
Plaça Generalitat, s/n  609 816 566 
Reserves 617 117 828
Oferim cuina tradicional, treballant sempre 
amb productes de temporada.  
Utilitzem productes autoctons del Berguedà. 
Obert dissabtes, diumenges i festius.

èHostal La Muntanya 
Plaça Major, 4 08696 Castellar de n’Hug
Informació i reserves 938 257 065
www.hostallamuntanya.cat  
info@ hostallamuntanya.cat 
Cuina tradicional catalana amb productes de la regió. 
Disposa d’habitacions i apartaments moblats.

hOSTALERIA

hOSTALERIA

hOSTALERIA

Castellar del Riu 
Ajuntament 938 212 775
Alcaldia 608 998 663
www.castellar.cat     castellarr@diba.cat

èCàmping Font Freda  659 764 911
Crta, Rasos km. 4  938 213 354
www.campingfontfreda.com 
informacio@campingfontfreda.com 
Bungalows. Piscina. Consultar preus i horaris. 
Venda mobil-homes instal·lats a parcel·la. 

èRestaurant Els Roures                            
Crta. Rasos, km 4  938 213 561
www.rouresbergueda.com 
roures@rouresbergueda.com 
Menú diari. Banquets, festes i cel·lebracions. 
Apartaments rurals.

èRestaurant Font Negra 
Crta. Rasos, s/n 938 215 433
www.restaurantfontnegra.com 
info@restaurantfontnegra.com 
Menú diari, menús de cap de setmana i menú 
infantil amb monitor el cap de setmana.

Cercs 
Ajuntament 938 247 890
dispensari Cercs 938 248 527
dispensari Sant Jordi 938 248 651
dispensari rodonella 938 248 552
dispensari Sant Corneli 938 248 320
escola bresol              938 248 158
CFI Cercs/berguedà         938 248 686
CeIP Sant Salvador         938 248 177
Farmàcia         938 248 252
Museu de les Mines         938 248 187
www.cercs.net cercs@diba.es
Mercat setmanal Cercs (dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi   (dimarts)

L’Espunyola 
Ajuntament 938 231 055
fax 938 231 294
www.espunyola.cat espunyola@diba.es 

èSalt del Colom 
Camí del Serrat, s/n  938 230 547
www.saltdelcolom.com  pep@saltdelcolom.com 
2 cases A.R.I. amb capacitat per a 12 i 4 persones.  
Amb  spa (jacuzzi, sauna), piscina naturalitzada,      
barbacoa, sala de jocs.                                              

Fígols 
Ajuntament 938 248 052
www.figols.diba.cat   figols@diba.es

Barri de la Ribera               Castellar de n’Hug 
938 257 016                938 257 057

el racó de l’ovella i el pastor

www.laclosa.cat
info@laclosa.cat

Menú i carta durant tot l’any

Restaurant Gironella 
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
bombers 938 228 480
CAP 938 250 321
Creu roja 938 250 005
residència Sant roc 938 250 006
Farmàcia bovet i Franch 938 250 082
Farmàcia Carme Ma raich 938 228 144
www.viladegironella.net                       
gironella@diba.es                                 
Mercat setmanal   (dimecres)

èRestaurant Cal Pajares 
Ntra Sra. de la Llum, s/n  938 228 390
calpajares@calpajares.com www.calpajares.com
Restaurant de cuina casolana. 
Ideal per a celebracions a l’interior i l’exterior.

èBar Bassachs 
Ctra. Bassachs, 29   676 898 882
Amanida + paella + cava o sangria + postre =  12 €
Per encàrrec. Promoció tapes variadesd (4x3).
èBar-Restaurant Skitx                   
Plaça Pi i Margall, 22.    938 250 634
skitxgir@gmail.com 
Carta i menú diari. Bar musical i karaoke. 

èCàmping Gironella 
Carretera C-16 (E-9), sortida 86 Gironella Sud 
938 251 529 689 135 103
www.campinggironella.cat 
informacio@campinggironella.cat 
Obert caps de setmana, festius i vacances escolars.

hOSTALERIA

CàMpInGS

➥ guia de serveis
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hOSTALERIA
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TURISME RURAL

Gòsol 
Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
dispensari 973 370 201
Centre de Muntanya 973 370 016
escoles 973 370 264
www.gosol.ddl.net  
ajuntament@gosol.ddl.net 
Mercat setmanal   (dijous)

èCal Fusté 
Plaça Major, 9  973 370 083
Casa de poble, amb tres habitacions dobles. 

Gisclareny 
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat   gisclareny@diba.es

TURISME RURAL

Rustic Vilella
    931 023 044     637 536 350
www.rusticvilella.cat            info@rusticvilella.cat 
Masia amb 5 habitacions. Restaurant amb pensió 

completa. Piscina climatitzada. Excursions a cavall

Enric Pla i Verònica Pla
Av. Catalunya, 121      08680 Gironella     

Tel i Fax 938 250 828
www.moblespla.com
info@moblespla.com

DECORACIÓ
DESCANS

COMPLEMENTS

èPeixateria i Congelats Cantàbric    
Avgda. Catalunya, 16 938 251 092
Gran varietat en peix fresc, marisc i tot tipus 
de congelats. Gran assortit de queviures. 

èCarnisseria Xarcuteria 
 Cansaladeria Mercé     
Avgda. Catalunya, 59  938 250 161
info@cansaladeriamerce.com 
www.cansaladeriamerce.com  
Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, 
porc i embotits fets a casa

èLa Llar (Judit Boix Marsan) 
Avda. Catalunya,79.  938 250 052
Tots els articles per la seva casa.  

ALIMEnTACIÓ pER LA LLAR

èTorra Gestió                                      
Av. Catalunya, 52 938 251 637
Fiscal, laboral, comptable, assegurances, etc. 

èCentre Podologia Andreu Martínez 
Pl. Pi i Margall, 13 bxs. 938 251 422
amgandara@hotmail.com 
Hores convingudes. Visites a domicili. 

ASSESSORIES

pOdOLOGIA

èMaquinària Fornells                    
Avda. Catalunya, 7 Tel. i fax 938 251 632
Venda i reparació de tot tipus de maquinària
forestal i de jardineria. 
èInstal·lacions Dalmau, SL                   
Pça. Pi i Margall, 18  938 250 570
instaldalmau@hotmail.com 
Aigua, gas, electricitat, calefacció, energia solar. 

èPep Ribera. Motos i bicicletes          
Ctra de Casserres, 12  938 228 388
pepriberamotobici@gmail.com  615 546 981
Venda de motos, bicicletes i complements. Servei 
propi de taller de reparació. Servei a domicili.

MOTOR I BICICarretera de Bassacs 31

Telèfon: 938 250 379
Horari:

de dilluns a dissabte de 8 a 2/4 de 2
Obrim els diumenges 

de 9 a 2/4 de 2
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➥ guia de serveis



èRestaurant el Recó de l’Avi               
Plaça La Farga, 10 93 822 76 72 
www.elrecodelavi.com 
elrecodelavi@elrecodelavi.com 
Menú diari. Cap de setmana carta. 
Cuina casolana i carns a la brasa. 
èHotel Casa Duaner  
Plaça La Farga, 10 938 227 672
www.elrecodelavi.com  
elrecodelavi@elrecodelavi.com  
11 habitacions dobles i 2 d’individuals. TV. 

èCal Companyó  
Ctra. de Guardiola a La Pobla, p.k. 2,2 938 227 178
674 453 397 697 535 266
calcompanyo@gmail.com  
Allotjament rural, restaurant. 

TURISME RURAL

hOSTALERIA

ALIMEnTACIÓ

Calabuig Agropecuària, S. L. 
Casa Calabuig, s/n 08612 Montmajor

 649 094 508     
 608 093 207 

compra@vedellacalabuig.com 
CARN DE VEDELLA. NATURAL. AUTÒCTONA.

SABOROSA. AUTÈNTICA. LA VEDELLA DE CALABUIG

La Nou del Berguedà 
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org                      

èRestaurant Fonda Camprubí 
Camí de Malanyeu, s/n 938 259 005
www.fondacamprubi.blogspot.com 
Menú diari. Cap de setmana carta. Cuina casolana.

hOSTALERIA

Guardiola de Berguedà 
Ajuntament 938 227 059
dispensari  938 227 172
urgències  608 591 133
www.guardioladebergueda.net 
guardiola@diba.es 
Mercat setmanal   (dissabte)

èEl Forn de Gòsol 
Canals, 2  973 370 274
www.restaurantelforn.com 
restaurantelforn@hotmail.com 
Cuina del Berguedà actualitzada. Menú diari. 
Cap de setmana carta.
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CAL FRANCISCÓ
Carretera de Berga, s/n  25716 Gósol

 973 370 075

HOSTAL SITUAT A LES ENVISTES DE 
L’ENFORCADURA DEL PEDRAFORCA.

AMBIENT TRANQUIL I FAMILIAR.

hOSTALERIA Montclar 
Ajuntament 938 231 092
urgències 608 591 133
montclar@diba.cat                               

hOSTALERIA

èCal Dominguet 
Afores s/n   678 459 910
www.caldominguet.eu info@caldominguet.eu
A.R.I .4 habitacions (3 dobles, 1 triple). 
Jacuzzi exterior, barbacoa, sala de jocs.

Montmajor 
Ajuntament/dispensari 938 246 000
Museu de l’Art del bolet 938 246 067
escoles 938 246 152
llar d’infants 938 246 150
www.montmajor.diba.es 
montmajor@diba.es 

Hostal 
Montclar  

 938 230 330     609 647 857

cuina catalana tradicional 
oferim una delícia gastronómica molt especial:

els pésols negres. Calçotades per encàrrec

Fonda Marginet
Camí de Malanyeu, s/n 

938 259 034   
calmarginet@gmail.com

www.fondamarginet.blogspot.com  
Cuina típica catalana
Menús diaris i festius 
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Pau Casals, 3           08612 Puig-reig

 938 290 086      
El millor pa de la comarca

i les millors pastes
Matins de 9 a 13.30, tardes de 15.30 a 20 h.

Diumenges tancat

ALIMEnTACIÓ

ALIMEnTACIÓ

Ctra. d’Olvan, s/n           08611 Olvan

 938 251 262      
rosa@casabellanatura.cat
www.casabellanatura.cat 

Nyàmera, Ceps, Confitura de ceps i ceba,
Crema de nyàmera, Vinagreta de nyàmera

èCal Tort / Cal Rosal 
Carretera Berga, 15 938 210 045
Pa i queviures. Productes i embotits artesans 
del Berguedà. Obert els diumenges.

Puig-reig 
Ajuntament 938 380 000
Policia local 938 380 525
Centre Assistencia Primària 938 290 019
ràdio Puig-reig 938 380 850
escola de música 938 290 226
IeS 938 290 240
escola Alfred Mata 938 380 296
llar d’infants 938 290 121
www.puig-reig.cat 
ajuntament@puig-reig.com 
Mercat setmanal   (divendres)

La Pobla de Lillet 
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
dispensari 938 236 006
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat lillet@diba.es
Mercat setmanal   (dissabte)

Olvan 
Ajuntament 938 250 013
dispensari Olvan 938 228 619
dispensari Cal rosal 938 221 999
www.olvan.cat    olvan@diba.cat

èSant Salvador-Cal Marigot            
Casa Ballaró  938 250 137    659 146 004
www. casaballaro.com. info@casaballaro.com
2 ARI amb capacitat per 10 i 6 persones amb piscina 
exterior, barbacoa i porxo de 70 m2.  

hOSTALERIA - CAL ROSAL

TURISME RURAL

èCarnisseria Montse 
Llobregat, 16       938 290 391
Carn natural del Berguedà. 

Selecció de vins,
embotits i formatges

Esglèsia, 4     La Pobla de Lillet
938 236 001  620 941 895

ssmurcarols@gmail.com
www.murcarols.com

➥ guia de serveis



èCentre de Podologia Anna Casals  
Major, 20 baixos 938 290 230
Raval, 12  (Bagà) 
Tractaments malalties dels peus. Plantilles. 
èMarina. Estètica i massatge 
Major, 38 baixos 938 290 055    609 343 969
Depilacions. Manicures i pedicures. Fotodepilació. 

è777 
Major, 7 938 290 024
Botiga de roba home-dona. Talles grans, roba per 
la llar, complements.

èCastanyer aluminis                                 
Pau Casals, 5  938 290 835
www.aluminiscastanyer.com 
Tancaments exteriors, portes d’interior decoratives 
mobles de cuina i bany. 

Ctra. Sant Fruitós, 30 08600 Berga

   938 211 616

C/. Llobregat, 18 08692 Puig-reig

   938 290 485                     

copticjoans@optigrup.com                
www.centreoptic.net 

Òptics optometristes

òpTIqUES

AUTOMOCIÓ

èAuto-Puigreig s.c.p.                                
Pau Casals, 24  938 381 148
autopuigreig@yahoo.es  
Servei Oficial Ford. Venda i reparació. 

èEix Osteopatia                                                
Tarragona, 16 baixos 647 603 080
smclaret@yahoo.es                                                       
Osteopatia, reeducació postural global, 
osteopatia ginecològica, obstètrica i pediàtrica. 

èTot Natura 
Llobregat, 12 938 290 931    647 603 080
totnatura@hotmail.com 
Herboristeria, dietètica, terapies. Sessions de Reiki.
Drenatge linfàtic. Aromateràpia. Naturopatia. 
Callista. Reflexoteràpia. Quiromassatge terpèutic.
Flors de Bach.

SALUT LLAR

èMasoveria la Serra  
Camí de Serra de Cap de Costa 938 380 316
  635 900 989
informacion@masoverialaserra.com   
www.masoverialaserra.com  
6 habitacions (5 dobles, 1 triple). Piscina exterior.
Barbacoa, hort ecològic, bestiar.

TURISME RURAL

Ajuntament 938 250 013
Alcaldia 609 757 547
www.laquar.net quar@diba.es

La Quar  

Sagàs - La Guàrdia                          
Ajuntament 938 251 150
www.ajsagas.org sagas@diba.es

èHotels Rurals Cal Masover  
de Vilardaga  

Lugar de Vilardaga, s/n 938 228 972
Cal Masover de Vilardaga 
12-17 places.

El Pujol 
12-16 places.

El Segnari 
8-10 places.

www.calmasover.com  

61

ta
s
ta

  
  

  
  

  
e
l b

e
rg

u
e
d
à 

èCarnisseria Xarcuteria  
   Cansaladeria Mercé     
Llobregat, 1  938 250 161
info@cansaladeriamerce.com 
www.cansaladeriamerce.com  
Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, 
porc i embotits fets a casa.

èCal Miquel 
Major, 14       938 380 577
info@rostisseriacalmiquel.com 
www.rostisseriacalmiquel.com  
Plats preparats. Rostisseria.

ASSESSORS

TURISME RURAL

hOSTALERIA

èBar-restaurant Via Véneto                   
Pau Casals, 23  938 381 911
Menú diari, tapes, plats combinats.

èBar Estació  
C/ Estació, 28  938 381 637
Tapes, entrepans, plats combinats. No tanquem.

jOIERIES

visita www.tasta.cat



TURISME RURAL

Allotjament Rural Cal Arderiu
Sant Julià de Cerdanyola
 938 227 487     
 676 763 772 
info@calarderiu.com
www.calarderiu.com
 obert tot l’any

Vallcebre 
Ajuntament 938 227 131
dispensari 938 227 102
escola 938 227 666
exposició M.A. 626 696 976
www.vallcebre.cat vallcebre@diba.es
Mercat setmanal   (dimarts)

Vilada 
Ajuntament 938 238 128
dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082
escoles 938 238 180
local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.net vilada@diba.es

TURISME RURAL

CAL CANDI 
CAMPS DE VILARRASA

C/ Clotassos, 18      08613 Vilada
 938 238 313

cal-candi@terra.es     www.cal-candi.com
RESTAURANT, CENTRE DE VACANCES I ESPORT

Viver i Serrateix 
Ajuntament 938 204 922
www.viverserrateix.net viver@diba.es
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èCal Monjo  
Lugar Cal Monjo, 0 s/n, 636 007 395
www.masia-calmetge.com  informacio@masia-calmetge.com
8 habitacions dobles. Allotjament amb esmorzar i 
sopar. Observatori astronòmic. Iniciació a la meditació. 

➥ guia de serveis

èInstal·lacions Enric 
938 238 345 647 893 274
instal.lacions.enric@gmail.com 
Instal·lacions i reparacions domèstiques i industrials: 
aigua, calefacció, electricitat, gas, aire condicionat. 
Pressupostos sense compromís. 

ESPECIALITATS VIñAS
Teodor Miralles, 20  08613 Vilada

 938 238 155
info@especialitatsvinas.com
www.especialitatsvinas.com

Pastisseria d’artesania
Especialitat en galetes artesanes

Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net 
st.jaume@diba.es 

èFonda Cal Marxandó (P) 
  938 239 002
www.terra.es/personal2/marxando 
Fonda, restaurant amb servei de carta i menú  diari 
(dilluns a divendres). Cuina catalana i de mercat. 

èCasablanca   
Camí del molí s/n  938 239 280
www.turismesantjaume.com  
RCP. 3 habitacions (1 quàdruple, 2 dobles)  
Menú diari i festiu.

TURISME RURAL

Saldes 
Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046
Farmàcia 938 258 074
dispensari 938 258 036
escola              938 258 075
www.saldes.cat saldes@diba.es
Mercat setmanal   (dijous)

 
èCal Xic 
Serrat s/n  938 258 081
Residència Casa de Pagés.14 habitacions. 
Esmorzars, dinars i sopars. 

èForn de Vilada 
Teodor Miralles, 27 baixos 938 238 917
Pa i coques cuit amb llenya. Dilluns dia festiu. 

SERVEIS

ALIMEnTACIÓ
Santa Maria de Merlés
Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es                          
st.m.merles@diba.es                            

Sant Julià de Cerdanyola  
Ajuntament 938 227 667
dispensari 938 227 678
Farmaciola 938 227 678
Parròquia 938 227 447
Taxi 938 227 026
escola l’Albiol 938 227 306
www.santjuliadecerdanyola.cat 
st.julia@diba.es 

TURISME RURAL

TURISME RURAL

visita www.tasta.cat






