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PRESENTACIÓ
Al Berguedà hi ha molt a fer
a veure, a sentir i a gaudir

➔

➔

STAFF

quest Tasta el Berguedà que teniu a les mans va
néixer amb l’objectiu de posar-vos a l’abast una
mostra de la riquesa d’una comarca realment plena
d’encants i d’encanteris.
Tasta el Berguedà s’ha proposat d’omplir un espai fins
ara buit: el d’informar, divulgar i publicar sectors, aspectes i
serveis de la comarca d’una manera diferent; defugint sobretot de la típica revista publicitària. Volem oferir-vos un
producte en què, si de cas, la publicitat es desprengui de la
informació, així, si l’anunciant és un restaurant, no ens volem
quedar només amb el nom, l’adreça i telèfon, sinó que caldrà dir quins plats ens hi ofereixen, els preus que tenen, de
quin celler es disposa, qui és el propietari, quant té obert,
quins altres serveis ofereix, quina cabuda té, etc.
Tasta el Berguedà pretén no tenir data de caducitat. Ens
agradaria que la gent se’l vulgui guardar, per tornar-lo a mirar
quan sigui; i no com una mena de guia de serveis, amb data
periòdica de caducitat. I ho volem fer, des del rigor i la qualitat amb reportatges a fons del nostre patrimoni natural, cultural i històric, amb informació sobre els actes i festes, expli-

A

cant com poder gaudir de l’amplitud i la solidesa de la gastronomia local, de la proximitat del comerç i de la dimensió
especial que aquí té l’hostaleria, amb monogràfics al voltant
dels nostres pobles i viles. I volem que hi hagi fotos suggerents, fetes per uns excel·lents fotògrafs, d’aquells que
saben sempre capturar la millor imatge de la realitat. I ens
volem concedir també un recó de ‘societat’, per anar entrevistant els i les personatges rellevants vinculats al Berguedà.
La tirada de 15.000 exemplars distribuïts per tots els
racons de la comarca i per diferents punts estratègics de
Catalunya (fires sectorials, Palau Robert, mitjans de comunicació etc...) permetrà als que vegin la revista començar a
gaudir i informar-se dels indrets i establiments que vulgui
visitar per així treure el màxim partit a la seva visita.
Al Berguedà hi ha molt a fer, a veure, a sentir i a gaudir,
per això el Tasta el Berguedà us vol portar a tot arreu, apropar-vos la fauna i flora del Parc Natural del Cadí, la cuina dels
restaurants berguedans, o la història de la gent que ha
poblat aquest Territori. Tasta el Berguedà us ho vol dur fins
a casa, perquè en tingueu un bon tast.
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ENTREVISTA

Pep Masana

Manel Escobet,
tot escrivint
amb la llum

Q

uan s’entra a Fotoluigi i es comença a parlar amb
en Manel Escobet, soci de l’empresa juntament
amb el seu cosí en Climent, el temps no tan sols
sembla aturar-se, fins i tot retrocedeix. De mirada clara i gestos pausats, quan en Manel parla de fotografia la seva passió
i coneixements et transporten a èpoques passades plenes
de cambres fosques i a la vegada dins d’un entorn modern
envoltats d’aparells amb les últimes tecnologies.
El desenvolupament de la fotografia va esdevenir al primer
terç del segle XIX amb Niepce i Daguerre. A Barcelona la

primera fotografia coneguda la va fer Ramon Alabern el
1839 i a Berga Rafael Lozano el 1868. El terme fotografia
prové del grec “phos”—llum— i “grafis”- escriure. A
Fotoluigi, un dels comerços emblemàtics del Berguedà,
continuen escrivint amb la llum. ➔
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ENTREVISTA MANEL ESCOBET
➔ —Com es va iniciar Fotoluigi?
—Ens hauríem de remuntar al meu

avi Manel Escobet que era un
artista polifacètic i ja de jove tenia
una màquina fotogràfica i revelava
fotografies. Al casar-se amb l’àvia
Angela Farguell varen regir tots
dos una botiga anomenada “la
Camèlia”, situada aquí mateix, al
carrer Major 21, on venien objectes
de regal. També venien màquines i
material fotogràfic i a més tenien
servei de revelat, estem parlant de
l’any 1923, any del seu casament.
A l’any 1931 va morir l’avi Manel i
el servei de revelat, junt amb les
altres activitats del negoci les continuà l’àvia Angeleta, ara tota sola.
A partir del 2 de febrer de 1939,
les escoles del pla de l’Alemany
varen ser ocupades per un regiment que es deia “Los flechas verdes” que eren uns soldats italians
voluntaris feixistes que Mussolini va
posar a disposició del General
Franco i els van “aparcar” a Berga

bastant temps. Cobraven un sou i
disposaven de mitjans per a fer
fotografies que portaven a revelar
en bona part a “la Camèlia”. A
l’any 1938 va morir l’àvia que va
deixar orfes al meu pare Francesc
i als meus tiets Climent i Conxita.
Va ser el dia dels Elois de l’any
1939 quan el meu pare Francesc
que en aquells moments tenia 14
anys i el sr. Artur Cirés varen quedar per tal de que aquest li
comencés a ensenyar la tècnica
del revelat.
El sr. Artur, originari de Tarragona, s’havia instal·lat a Barcelona
on vivia i treballava. Pels bombardejos en va marxar i es va instal·lar
a Berga amb la seva dona i el seu
fill, on treballava de pintor amb el sr.
Joan Cortina. Entremig va ser allistat a l’exercit republicà. No sabem
quines foren exactament les seves
circumstàncies, però a l’any 1939,
després d’haver lluitat contra el feixisme, no va ser represaliat i ja es
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trobava en condicions de signar
unes escriptures de constitució
d’una societat.
El 17 d’agost de 1939 es va
fer l’escriptura civil d’una societat
que es va dir “Hijos de Manuel
Escobet”. Van començar a tenir
guanys des del primer dia, aleshores es comprava el material de
contraban. Al cap de poc, a iniciativa del sr. Artur, varen buscar
un nom més comercial per a
posar a la incipient societat.
Degut a les delicades circumstàncies socio-polítiques del moment,
havia de ser un nom neutral, ni
català, ni castellà, fora de totes
sospites per la delicada situació

personal que estava passant el sr.
Artur i sobretot havia de ser comercial. Els millors clients d’aquell
moment eren els soldats italians, i
perquè no un nom italià? Potser
que algun d’aquells clients es
digués Luigi, i veient-ho escrit en
un sobre d’encàrrec s’inspirés?
Una altra teoria va a l’entorn d’un
històric fotògraf Itàlia, jo només
n’he trobat un que es deia Luigi
Bártoli, però durant aquells anys
era a l’Argentina i no compto que
aquí fos gaire famós. Fos com fos
Fotoluigi va ser el nom que va
quedar. La societat va durar uns 7
mesos, el sr. Artur se’n va tornar
cap a Barcelona quan li varen tor-

La revolució
digital està
associada a
la revolució informàtica
que és la revolució de
l’intel·ligència”

“

nar la feina a principis de l’any 40
i el nom de Fotoluigi es va quedar. En Francesc Escobet, el
meu pare es va quedar sol fent
fotografia fins que a l’any 1942,
Climent Escobet, que feia d’aprenent de llauner al taller de Cal
Vila, s’hi va incorporar. Aquest
any varen comprar la màquina
Globus que era de fusta i anava
amb plaques de vidre 13x18 per a
treballar a l’estudi. L’any sobre
varen comprar la Contax III de
pas universal, una petita meravella de la tècnica alemana del
moment.
El 1959 es van fer amb la
Rolley-flex 6x6 que ja tenia molta
➔
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ENTREVISTA MANEL ESCOBET
No es pot
anar en contra
d’una técnica
que supera, de carrer
a l’anterior”

“
➔ qualitat, anava amb rodet i sincro-

nitzava amb el flaix electrònic.
A l’any 1970 vaig entrar jo a
l’empresa d’aprenent i cap el 1975
el meu cosí Climent. En l’actualitat
a l’empresa som 10 treballadors.
—I el canvi de l’analògic al digital
com l’has vist?
—La Revolució digital està associada a la revolució informàtica
que és la revolució de l’intel·ligència, per a mi tan important com
varen ser en el seu moment el
descobriment del foc, la roda, el

motor o l’electricitat. Ha desbancat per complet totes les altres
tecnologies que per altres camins
(sobretot a través de la química)
portaven desenvolupant-se amb
unes excel·lents cotes de qualitat
assolida des de feia més de 170
anys. A part d’aconseguir imatges
excel·lents la nova tecnologia digital queda definitivament integrada
en el món de la comunicació
audio-visual, que en el món en
que vivim s’ha convertit en el llenguatge universal. És cert que hi

han alguns nostàlgics del sistema
analògic però no es pot anar en
contra d’una tècnica que supera,
de carrer, a l’anterior.
—En que s’ha millorat?
—Ara la fotografia la pots treballar
més, abans hi havia uns processos
molt definits, era el propi fabricant
que definia les característiques de
cada material, ara tot està obert.
Pots escollir la tècnica d’impressió,
gestionar el color, la gradació, les
tonalitats, la pots ajustar, pre-visionar, en definitiva ara pots decidir
prèviament com vols exactament
una fotografia si controles la tècnica i tens les eines. Però, segurament, la principal avantatja del
digital és l’operativitat a través de
l’ordinador i la xarxa telemàtica
—Pel camí s’ha quedat alguna
cosa?
—Home, amb aquests 170 anys
d’evolució analògica s’havien resolt aspectes que amb la nova tecnologia encara no ho estan.
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—El seu
arxiuelfotogràfic
deu serdeu ser un dels millors de
—Parlant
d'arxius,
seu arxiu fotogràfic
atalunya?.
un dels millors de Catalunya?
—Segurament, som el testimoni gràfic-històric més im
portant
deser.
la comarca,
dehi Catalunya
segurament
n'hi han
d'altres,
—Podria
A Catalunya
ha molts arxius,
molt importats
i molt
ben
potser
no tanperò
benla catalogats.
té dos nivells,
lesEnfotografies
catalogats,
majoria amb L'arxiu
menys quantitat
de fotos.
el nosnostres
(fetes
nosaltres
o deixades)
de vist
300.000
i les
tre arxiu
hi haper
moltes
fotografies
inèditesamb
que prop
mai han
la llum.
professionals
fetes
per encàrrecs
d'empreses)
que no
sóni propúbliL’arxiu té prop( de
300.000
imatges, nodrit
amb fotografies
fetes
ques
finsper
passats
anys, per tant
aquestes
són accesduides
les tres70generacions
de casa
nostraúltimes
i moltesno
cedides
per
sibles.
fotografies
de totlocalitzacions
arreu, peròi sobretot
la comarca.
altres,Tenim
clasificades
per temes,
anys, per de
aquest
ordre.
Del
1868
fins araarxiu,
aquest
arxiu
dóna
del pas
pobles
Apart
d’aquest
tenim
l’arxiu
delsfeclients
i eldel
seutemps
accés als
naturaldement
la comarca
i dels
històrics fetes
de rel·levància.
està restrigit
als aconteixements
mateixos. Tenim fotografies
durant tota laPer
catal·logar
seguimels
el model
recomanat
la Direcció
General
història del'arxiu
la fotografia,
temes que
més s’hiper
poden
trobar són
el
dePirineu,
Patrimoni
Artísticperò
del Departament
de Cultura
de la Generalitat
Catalunya,
sobretot la comarca
del Berguedà.
Del 1868 de
Catalunya.
fins ara aquest arxiu dóna fe del pas del temps en una petita part de
Catalunya. Per catal·logar l’arxiu seguim el model recomanat per la
Direcció General de Patrimoni Artístic del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

M’estic referint, per exemple al
tema de la mida dels sensors.
Sabem que com més grans siguin
i més petits siguin els seus components, amb una sola exposició,
més qualitat obtindrem. Una placa
per a captar una imatge, que és el
que ara correspondria al sensor
d’una càmera digital, pot ser tan
gran com convingui, al mercat hi
ha màquines de gran format, de
totes mides i per a tots els gustos.
Els sensors digitals estan en
aquests moments en ple procés
de creixement. Un altre aspecte,
potser més quotidià, encara no
ben resolt és la tendència dels
sensors digitals a cremar les altes
llums. Amb la pel·lícula estava molt
més ben resolt. S’està investigant
molt aquest tema i aviat hi haurà
novetats.
—El revelat de fotografies ha baixat molt, no?
—Abans fèiem en un any més de
mig milió de còpies en paper foto-

gràfic, ara la meitat. Abans, d’un
rodet fèiem, pràcticament, totes les
fotografies que s’havien tirat, vivíem
en part de les errades de la gent, el
client deia “aquesta no m’ha quedat bé”, però nosaltres l’havíem de
fer i el client l’havia de pagar. Ara,
en el millor dels casos, et porten
només les fotografies escollides,
cosa que és, en principi, molt més
racional. Però l’era digital ha de
resoldre una qüestió ben important
que molts no veuen: la durabilitat
de la imatge a través del temps. El
paper, en aquests moments, és l’únic suport que traspassa el temps.
Si tens una fotografia impresa la
podràs ensenyar als néts, i la seva
conservació és indefinida. En canvi
la imatge, en suports digitals, està
per resoldre la seva durabilitat, les
memòries digitals que trobem al
mercat tenen una vida limitada estimada en uns 20 anys.
El negoci ha canviat de productes, abans se’n feien catàlegs i ara

➔
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ENTREVISTA MANEL ESCOBET
➔ se’n fan pàgines web. Nosaltres,

apart d’haver-nos especialitzat en
fotografia d’alta qualitat, fem moltes aplicacions personalitzades,
impremta ràpida, llibres digitals,
fotografia decorativa, exposicions,
pg web, stands, etc..
—I el canvi ha costat molt?
—Les grans firmes comercials de
la fotografia d’aquells moments
de canvi de tecnologia deien que
seria gradual, Kodak deia que
coexistirien les dues tecnologies,
que els mercats emergents
aguantarien viva la fotografia analògica, però la realitat va ser que
el tomb es va fer en menys d’un
any. Aquí a casa nostra, de la
fotografia que fèiem abans només
en conservem un petit laboratori
en blanc i negre amb alguns aparells, la resta de màquines les
vàrem haver de malvendre o desballestar. Vàrem haver d’aprendre
l’ofici altra vegada, molts fotògrafs
no han assimilat el canvi i han

hagut de plegar. Hem hagut de
començar de zero, amb noves
màquines i noves eines, i aprendre informàtica pràctica aplicada
a la fotografia. Ara tenim una
estructura centrada en estacions
de treball connectades a una
xarxa informàtica amb 30 ordinadors especialitzats en les diferents
tasques de creació i producció
d’imatge.
—Com són les màquines industrials que ara s’utilitzen?
—Bé, hem passat de màquines
que feien pocs productes i molta
producció a l’inrevés. Ara, aquestes màquines et fan molts productes amb una producció més limitada. La qualitat és extraordinària,
millor que les màquines analògiques d’abans amb una definició
equivalent a una hipotètica impressora casolana que fos capaç de
donar 11.000 punts per polsada. El
difícil està en saber comprar, hi ha
tanta varietat i la tecnologia avança

tant que has de saber o endevinar
que l’article que compres serà el
suficient bo per aguantar el temps
d’amortització.
—La fotografia és un art?
—És un art amb molta tècnica.
—I el sector del vídeo com el portem?
—Ara estem ficats en un altre
canvi. Passarem a treballar en
alta definició “HD”, de més qualitat que el dvcam que és el sistema en que ara treballem. Varem
començar a treballar el sector del
video el 1982 després de treballar
durant molts anys en cinema de
8mm S/8 i 16mm. Hem treballat

amb u-matic, betacam i dv-cam
apart de tots els formats domèstics, i gairebé sempre hem hagut
de malvendre les eines quan hem
fet els canvis. En aquesta secció
ens dediquem bàsicament a fer
edicions de reportatges, documentals, audio-visuals, aplicacions per a pg web i a tot tipus de
copiats. Tenim un arxiu de video
des del 1982. Per tal d’optimitzar
la durabilitat de les cintes les
guardem en una habitació aïllada
amb unes gruixudes parets fetes
de fang on només hi ha una bombeta de baix voltatge per evitar les
corrents induïdes.
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L’APUNT
RAMON MINOVES

(*)

El Berguedà un destí turístic de qualitat
i ha indrets i comarques de Catalunya que el
turisme pot ser considerat una “plaga”, no
cal que citi exemples ja que en la nostra
ment en tenim de ben presents, en altres llocs com
la comarca del Berguedà comença a ser considerat una “oportunitat”, segur que no és la única però
de ben segur que és una de les més importants,
per poder posar en pràctica una estratègia de desenvolupament local basada en la conservació del
patrimoni i la implicació de la gent que hi viu.
Celebro l’oportunitat de poder escriure en aquest
número de la revista Tasta el Berguedà, on cada
vegada més s’hi pot veure reflectida la qualitat del
producte divulgatiu que teniu entre les mans fet i promogut per uns molt bons professionals amb una visió
comarcal oberta a l’exterior.
Aquesta revista aporta, des del meu punt de
vista, una visió integradora de la comarca com a
destí turístic. L’idea de que el Berguedà és un espai
únic a la Catalunya interior i pre-pirinenca carregada de diverses i variades oportunitats d’oci i esbarjo, amb un alt nivell de qualitat. Aquesta és una

H

idea i un punt de vista que va quallant al mercat
turístic interior de Catalunya. El Berguedà comença a ser un destí turístic emergent de qualitat. La
gastronomia, el comerç, els recursos culturals, els
museus, les festes, els espais naturals... són recursos únics i cada vegada de més qualitat i de més
projecció exterior.
En pocs anys, hem passat d’un món on els
governs tenien la responsabilitat plena del benestar
públic, a un món on l’èxit depèn de la conjunció d’interessos entre les empreses, la societat civil, i els
governs. Aquesta és una de les principals assignatures pendents de la nostra societat en conjunt. Si tota
la responsabilitat ha de recaure sobre els governs
locals, la Generalitat, l’administració de l’Estat, o la
Unió Europea difícilment des del sector turístic es trobarà una resposta a totes les necessitats. És per això
que la transformació del sector ha de sorgir des del
mateix sector, tot cercant les complicitats públiques
per dur a terme el seu propòsit transformador.
Si el sector públic i sector privat sumen esforços,
fan que aquella inversió feta en un moment determi-

nat, en un indret pugui consolidar-se com un pol dinamitzador de l’economia d’aquell indret o localitat. El
Museu de les Mines de Cercs n’és un bon exemple.
El Berguedà ha sabut crear un producte turístic
divers de qualitat, gràcies a la capacitat de realitzar
una política de millora contínua, tant des del sector
públic com privat, amb un ull posat al respecte al
medi natural i, l’altre a un desenvolupament econòmic equilibrat. La feina encara no està acabada, el
sector encara pot créixer molt. Ha arribat el moment de treballar en xarxa, de ser capaços de fer
productes que tinguin una entitat que superin l’ambit. Aquesta forma de treball no té preu, donat que
això té una rendibilitat econòmica i d’imatge exterior
de gran impacte.
Tasta el Berguedà és un granet de sorra per
contribuir a crear, consolidar i donar forma a la presència i la imatge de que el Berguedà és un gran
espai temàtic de natura, cultura, gastronomia i oci
que cal explorar, i que qui no hi ha estat alguna
cosa es perd.
(*) PROFESSOR DE TSI-TURISME SANT IGNASI ESADE-UNIVERSITAT RAMON LLUL

(Informació a les pàgines 44 i 45)
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TERRITORI

Saldes, replà del Pedraforca
➔

L’AJUNTAMENT

Plaça Pedraforca, s/n
08697 Saldes (BCN)
Tel. 34 93 825 80 05
Fax 93 825 80 69
www.saldes.cat
saldes@diba.cat
Població: 336 habitants
Extensió: 66,4 Km2

El municipi de Saldes està comprés en la seva major part dins la
conca alta del riu Saldes, limitat
per la serra d’Ensija, el massís
del Pedraforca, la serra Pedragosa i la serra de Gisclareny. Només en
queda fora d’aquesta conca, els veïnats de
l’Espà i Feners, que pertanyen a la conca del
riu Aigua de Valls. La superfície de Saldes és

de 66,4 km2 i la vila de Saldes està situada a
1.215 metres d’altitud. Actualment, té una
població de 336 habitants, més o menys
mantinguda durant els últims 10 anys, repartits entre els nuclis de Saldes, Maçaners,
Espà, Feners i Molers.
El nom de Saldes (Sallices) prové de la
riera d’Aigua Salada, raresa geològica de
l’indret. ➔
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Història
➔

es primeres restes remarcables
que ens parlen de poblament al
territori es troben en el dolmen de
Maçaners. El naixement de Saldes
com a nucli urbà es degué produir a
l’alta edat mitjana, per la documentació existent ja hi havia a Saldes un
petit nucli de poblament format per
cinc o sis famílies a l’entorn d’una
esglesiola dedicada a Sant Martí. El
lloc de Saldes ja surt esmentat a
finals de segle X (d’on són les primeres referències del castell) sota el
domini del comtat de Cerdanya.
Cap a la meitat del segle XII, els
Pinós comencen a aparèixer en la
documentació com a senyors de
castell de Saldes.
La documentació confirma que
a mitjans del segle XII hi havia dues
esglésies, la del castell i la parroquial, dedicada a Sant Martí.
Una fita important en l’organitza-

L

ció jurídica del municipi es troba
l’any 1316 quan uns veïns demanen
a Pere de Santa Eulàlia, tutor de
Pericó de Pinós, que els atorgà la
potestat d’elegir cònsols per a resoldre assumptes comuns, ja que els
habitants de la zona estaven molt
dispersos i els assumptes d’interés
general s’alentien molt. A l’acceptarho el procurador de la Baronía, feia
nèixer el nucli bàsic d’organització
municipal de Saldes.
A partir del segle XV el castell de
Saldes va perdent importància i
comença el declivi.
Altres indrets eren el Roc de
Palomera, poble de pastors sorgit
en èpoques d’inseguretat, força
documentat al segle XIV i Gresolet
sota el domini dels senyors de Faia
i els seus hereus.
El llarg període que va del segle
XVI a finals del XVIII és de pocs canvis. L’agricultura, ramaderia i explotació forestal són les úniques activitats
econòmiques d’una població molt

FOTOLUIGI

TERRITORI SALDES

MAÇANERS.

dispersa. Les pastures foren el gran
valor d’aquest temps fins al punt que
es van haver d’establir acords per a
delimitar els termes parroquials que
donaven dret a pastura.
Els segles XIX i XX es caracteritzen pels canvis. El 1843 es fa per fí la
pau entre els Côdol i l’Ajuntament de
Saldes sobre els litigis de les pastures de Gresolet. Però, el 1920 es

torna a reobrir la polèmica amb la
venda de tot el bosc de Gresolet a
Carbones de Berga S.A. El comte de
Fígols necessitava ingents quantitats de fusta barata per a les seves
explotacions míneres. La polèmica
va durar anys i es va estendre a nivell
nacional, essent dos protagonistes i
alhora antagonistes principals, el
doctor Trasserra i el rector de
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ENTREVISTA

Dolors
González
l’alcaldessa

FOTOLUIGI

—Com ha afectat al municipi el

ESPÀ.

➔

Maçaners, defensor dels interessos
del comte.
Després de la guerra cívil és
quan comença la transformació
econòmica i social de Saldes, amb
l’avançament en les infraestructures
de carreteres i l’inici de les explotacions mineres que portarien al municipi a l’economia de mercat i la
modernitat.

Saldes i el carbó

Als anys 30 del segle XX comença a
explotar-se la mina Pedraforca, la
qual esdevindria amb el temps una
de les més importants de Catalunya. Amb la Guerra Civil i la
Postguerra la demanda de carbó va
augmentar molt i es van obrir als termes de Saldes més de 20 mines.

➔

tancament definitiu de Carbons
Pedraforca?
—La situació de Saldes, ja des
de l’anunci del tancament de la
mina, va ser sobretot el de notar
una baixada progressiva del
moviment de personal directe i
indirecte que treballava en les
mines a la vila, cosa que va notar
especialment el sector serveis en
el dia a dia. Ara hem de fer un
estudi sobre les possibilitats dels
edificis que han quedat en desús
i que són en terreny municipal i
encarregar un estudi orientat a
possibles empreses que s’hi vulguessin ubicar per donar feina
als joves.

—Quins projectes de futur té

Saldes?
—Apart de l’esmentat, hem de

procurar de no perdre serveis,
mantenir el sector ramader i
pagès que és vital per garantir la
supervivència del paisatge, i buscar formules per seguir creixent
amb l’aposta de turisme de qualitat que valori l’entorn.
Igualment, hem de recuperar i
protegir la història i cultura del
nostre municipi.
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➔ Les més importants foren les explo-

➔ Campos. Situada prop de la riera
de Saldes es va començar a explotar l’any 1944 i fou clausurada el
1963 pel seu alt contingut de grisú.
El 27 d’abril de 1951 provocà la
mort a 18 miners. En aquesta mina
es va fer una de les primeres vagues
al franquisme l’any 1959.
FOTOLUIGI

tades per les empreses amb més
mitjans i capital com Serchs. S.A,
filial de Carbones de Berga S.A
(Transversal Fumanya i la Campos) o
les de la Compañía de Carbones y
Transportes Cadí S.A (mines de Cal
Esquiroló i la Clarà).

FOTOLUIGI

CLARA DE L’ESPÀ.

CAMPOS.

➔ Clara de l’Espà. Coneguda,
malauradament, pel trist record de
l’accident més dramàtic de la
mineria estatal. Explotada entre
1940 i 1944 tenía un carbó molt
bo, però hi havia molt grisú. El 10
d’abril de 1944 hi van morir 34 persones.
Amb tot, el temps ha demostrat
que de totes les mines i empreses
de Saldes la més important ha
estat Carbons Pedraforca. La central térmica de Cercs era el princi-

pal destí de les mines Pedraforca,
Pedraforca nova, o la Mina Nova
(aquesta comprada a Carbones de
Berga l’any 1991). L’explotació a
cel obert, iniciada a la década dels
setanta va tenir molta importància.
La Mina Nova, tancada a finals del
2007 va suposar la fi de la mineria
de carbó a Saldes i Catalunya.
Les mines de carbó han significat un gran creixement econòmic i
social per a Saldes, la comarca i
l’Estat.
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➔ Santuari de Gresolet

Patrimoni artístic
Castell
de Saldes
➔ Castell
de Saldes
Juntament amb l’església parroquial, foren els
dos elements que donaren origen a l’actual
poble de Saldes. El primer document és datat
entre els anys 1068 i 1095. Amb els Pinós va
tenir la seva major importància. Avui es conserva un conjunt de muralles envoltant dos edificis
relativament ben conservats. L’església de
Santa María és una capella de petites dimensions, on es venera la còpia de la imatge de la
Mare de Déu del castell, perduda l’original
durant la guerra civil.

➔ Sant Martí de Saldes
Pels voltants del 831 ja hi havia una petita comunitat que havia erigit una esglesiola dedicada a
Sant Martí. L’actual edificació es va construir a
la segona meitat del segle XVII, i és la cinquena
edificació feta al mateix lloc. La imatge de la
Mare de Déu de Gresolet, una talla del segle XII,
força ben conservada, va ser traslladada aquí
per a garantir la conservació.

Ramon Fontdevila i Fontdevila, Pare Ambrós
de Saldes, fill de la vila va ser un erudit de l’ordre dels caputxins que va fer molts escrits i traduccions d’importància històrica. Un d’ells
sobre Gresolet. Segons ell, la data més tardana
en que es va començar a rendir culte va ser cap
a finals del segle XIV. Ha sofert moltes restauracions, i la devoció a la Mare de Déu de
Gresolet, una talla romànica de finals del XII,
principis del XIII, va traspassar l’àmbit local. La
llegenda diu que la Mare de Déu va ser trobada
per un bou sota una gran roca balmada, que
avui encara es conserva a poca distància de
l’actual santuari marià, i els habitants hi varen
construir la primera capella. ➔
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Turisme
➔

l municipi de Saldes disposa
d’una amplia oferta d’allotjament, per així acollir a un turisme
extens atret sobretot pel magnífic
entorn natural. Els visitants gaudeixen d’aquest entorn de moltes
maneres:

E

Excursionisme
-➔
Excursionisme
Cap el 1870 van començar les primeres activitats excursionistes a la
zona, i ben aviat vàren ser freqüents, amb la fita de pujar al
Pedraforca gairebé sempre com a
objectiu. Un moment important va
ser la construcció del refugi del
Pedraforca, a la Jaça dels Prats,
dedicat a Lluís Estasen, inaugurat
el 1949. La Serra d’Ensija, on hi
ha el refugi Delgado Úbeda,
Gresolet i la Serra del Cadí són

destí de multitud de turistes que
practiquen el senderisme pels senders de petit i gran recorregut que
hi transcorren. La rica flora i fauna
de l’entorn (corona de rei, safrà de
muntanya, orquídees, gencianes,
orella d’ós, gall fer, picot negre,
àliga daurada etc..) és un altre dels
al·licients de practicar senderisme
a Saldes.
-➔
Escalada
Escalada
La pràctica de l’escalada al
Pedraforca comença als anys 20,
amb Lluís Estasen com a gran
protagoniste, un dels pioners de
l’alpinisme a Catalunya. Ara hi ha
inventariades prop de 100 vies diferents i cada any se n’obren de
noves. La majoría de les tradicionals
poden fer-se en mitja jornada.

19

Escalar la catedral
l Pedraforca és la catedral de les muntanyes del
Berguedà i un dels principals punts de trobada d’escaladors, excursionistes i amants de
la natura en general durant tot
l’any. És a l’hivern però quan la
cara nord d’aquest massís es
cobreix de neu i gel cosa que
permet dur a terme activitats
com l’escalada hivernal (la qual
requereix una gran preparació
física i una tècnica d’escalada
elevada) a les vies ja conegudes
d’aquest indret. Dins de l’escalada hivernal, destaca per la
seva espectacularitat l’escalada
en gel vertical. Els pioners d’aquest tipus d’escalada van ser
entre d’altres alguns guies dels
Alps com Jacob i Melchior
Anderegg al voltant de l’any

E

FOTOGRAFIES DE JOAN SOLER I JORDI GARCIA ESCALANT
“IL·LUSIONS D’HIVERN”.

1865 a l’esperó de la Brenva al
Montblanc i més tard ja al segle
XX, els catalans Jordi Pons i
José Manuel Anglada que van
començar aquesta activitat als
Alps. Passejant pels voltants
de la carretera que condueix
al refugi Lluís Estassen de
Saldes podrem veure com tant
per la part de sobre d’aquesta
carretera com per la part de
sota, hi ha diversos torrents
d’aigua que gràcies a les baixes
temperatures de l’hivern estan
glaçats. És en aquests llocs on
es duu a terme l’escalada en gel
vertical o també “dry tooling”
que consisteix a practicar
ascencions per aquestes parets
de gel i roca d’entre 5m i 50m
de llargada i que poden tenir
entre un 75% i un 90% d’incli-

nació. L’escalada en gel vertical
actuament està experimentant
una forta embranzida ja que en
distàncies relativament curtes
(semblant a l’escalada esportiva
en roca) es pot sentir l’emoció
poc habitual d’estar “penjat en
una paret de gel”.
Les principals cascades d’aquesta zona del Berguedà són
entre moltes altres: Il·lusions
d’Hivern Columna del Verdet, La
Berguedana, Les Cascades del
Miner, etc.
Per realitzar aquest esport
necessitem uns bons coneixements d’escalada, roba tècnica
adequada a les baixes temperatures, material específic com
botes rígides, piolets de gel vertical, crampons, arnés, cordes,
cargols de gel, cintes, etc.
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nvoltat d’un paisatge privilegiat,
amb la muntanya del Pedraforca, la Serra del Cadí i la Serra
d’Ensija, trobem l’espai d’aventura
del Parc de Palomera, un dels primers parcs d’aventura al bosc.
Aquest parc acrobàtic, s’ha convertit en una autèntica atracció en
plena natura, un espai idoni per
iniciar-se en l’activitat.
Aquesta aventura està pensada
perquè qualsevol persona pugui
gaudir-la, de manera que no es
requereix d’una condició física determinada. El públic a qui va dirigida
aquesta activitat és molt divers, per
famílies, per grups d’empreses, per
grups d’escolars, per comiats de
solters, o simplement per passar una
bona estona amb els amics.

El Parc consta de més de 60
jocs ben diferents: tirolines, lianes,
ponts tibetans, gronxadors, estreps... repartits entre els 6 recorreguts per tal que tothom pugui trobar el que li convé. El recorregut
Gresolet, és adreçat a nens/es a
partir de 3 anys d’edat que no
superin els 1,15m d’alçada. Aquest
recorregut comprén 12 jocs situats
a un metre del terra.
Els recorreguts de dificultat mitjana, són l’Ensija 1 i l’Ensija 2
situats a una alçada d’entre 2 i 4
metres amb un total de 20 jocs.

FOTOLUIGI

RICART PICAS

Parc de Palomera:
aventura acrobàtica al bosc
E
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No tota l’activitat acaba amb el
parc d’aventura, ja que la jornada
es pot completar gaudint del fantàstic entorn de Palomera, seguint
els diferents itineraris de natura, els
senders, gaudint del magnífic mirador o bé descansant en les zones
de pic-nic.

FOTOLUIGI

És una associació sense ànim de lucre,
formada pels ajuntaments de Saldes,
Vallcebre i Gisclareny, i bona part dels
establiments turístics d’aquests municipis que té com a objectiu dinamitzar la
zona i oferir un servei d’activitats subvencionades amb descomptes als visitants (Parc de Palomera, escalada, 4x4,
raquetes de neu, ruta dels dinosaures,
visita al Parc Natural etc...).
➔ Centre d’Informació i Interpretació
del Massís del Pedraforca. Obert el
1995, al costat de l’Ajuntament, el centre està dotat d’una exposició permanent, un muntatge audiovisual, dos
punts informàtics automatitzats i d’altres
elements que permeten donar tota l’informació als visitants d’aquest espai.
www.pedraforcactiu.com
info@pedraforcactiu.com
tel. 93 825 80 46

Josep Mª Ballarín i Monset

+ INFORMACIÓ

Telèfon: 93 825 80 46
Carretera de la Pleta de la Vila, Km 4
08697 Saldes (Barcelona)
www.parcdepalomera.com
info@parcdepalomera.com

FOTOLUIGI

➔

Aquests estan pensats per persones a partir de 6 anys d’edat i amb
una alçada mínima de 1,15m.
Pels més atrevits hi ha els 3 circuits anomenats Pedraforca amb
alçades d’entre 4 i 8 metres del terra
i amb una distància més gran entre
els arbres, és per aquest motiu que
aquest recorregut va adreçat a persones de més de 1,40m.
Al ser una activitat autònoma, la
familiarització amb el material, el seu
ús correcta i les normes de seguretat són imprescindibles abans de
començar l’activitat, i són explicades per un tècnic del parc a l’àrea
d’iniciació.

FOTOLUIGI

ANNA BOIXADER

Pedraforca Actiu

“…d’entrada, Saldes és el
Pedraforca. És un poble arrapat al seu faldar, amb ungles
i tot, per no caure esllavissant-se en el pendís…Fou un
poble de pagesos de feixa
menuda i ramadera de pastures amples, a l’aixopluc de
les muntanyes… la seva gent
era de passa pensada, lenta,
i sense aturar-se, feta a la
neu i a les xardors del sol
d’estiu… Fins que va venir el
canvi …doncs aquesta catedral de Déu que és el
Pedraforca tenia els peus de
carbó”.

primavera 2008
22

TERRITORI SALDES

➔

+ INFORMACIÓ

Festes i tradicions
aldes té vuit associacions que donen vida cultural i
social a la vila. Les Festes Majors de Saldes (Sta.
Severina 26 agost), de l’Espà (3er. diumenge de setembre) i de Maçaners (diumenge després del 18 juliol) solen
ser d’allò més concorregudes. La festa de Sta. Bàrbara
(4 de desembre) patrona dels miners és, igualment, de
les més estimades a la vila.

El Massís del Pedraforca,
premiat entre les 10
meravelles de Catalunya
En la categoria que correspon a “Lloc natural
d’una bellesa excepcional”, El Periódico de
Catalunya en una gran enquesta va lliurar a
Saldes i Gòsol un diploma corresponent a la
6a. Meravella al Massís de Pedraforca. Els
guanyadors van ser: 1er. La muntanya de
Montserrat, 2on. La Sagrada Família, 3er. El
Pantocràtor de Taüll, 4t. Els Encants, estany
de Sant Maurici. 5è. El Palau de la Música, 6è
El Massís de Pedraforca, 7è. Recinte emmurallat de Bessalú, 8è. “Persistència a la memòria” de Salvador Dalí, 9è. La Casa Milà (la
Pedrera), i 10è. L’amfiteatre de Tarragona.

FOTOLUIGI

S

➔ Trobada d’acordionistes de Maçaners
El que va començar com un intent de no perdre la
música d’aquest instrument tan típic de la contrada,
s’ha convertit en un certamen internacional a on venen
representants d’Andorra, País Basc, Occitània, Europa
de l’Est, Portugal o Sudamérica. Aquest any, al juliol es
farà la XXIV edició, amb l’acordió diatònic i cromàtic
com a protagonista però també amb gaites, sacs de
gemecs, albokos, triquitixes o violins sonant per les
valls pirinenques.

➔ Mercat Artesanal
El XII mercat que es farà per Tots Sants, tornarà a omplir
els carrers de la vila d’un olor i sabor a la història llunya-

na amb els artesans d’abans i ara, cercaviles, joguines,
tir amb arc, puntaires, pintures, teixits, espelmes, cistelles
i molts més oficis i productes. El Mercat és organitzat pel
Col·lectiu d’Artesans de Comarques de Muntanya.

➔ Aplec de Gresolet
Organitzat per Capmasats de Gresolet, el 8 de
setembre, es fa el tradicional Aplec de Gresolet, sempre molt concorregut, on els actes principals són l’arribada del bestiar de la muntanya, la fira ramadera,
missa solemne, dinar de germanor (portat cadascú de
casa) i el ball de tarda.
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Verdaguer i el Pedraforca

Jacint Verdaguer (Folgueroles
1845– Barcelona 1902), el pare
del català modern, va escriure
diverses vegades de temàtica

MOSSÈN CINTO VERDAGUER

del Berguedà, com quan va fer l'important discurs presidencial del Certamen
Literari de Berga celebrat per sant
Joan de l’any 1901. També té uns versos dedicats a la Mare de Déu de
Queralt i en el llibre Pàtria publicat a
l’any 1888 hi ha dos poemes “integres
berguedans” el del Pi de les Tres
Branques i el dedicat al general

(*)

Manso de Borredà, l’heroi de la lluita
contra Napoleó. Verdaguer, al llarg
de la seva vida, recolliria diverses llegendes del Berguedà com: una de
sant Salvador de la Vedella o una
altre sobre els Savis Prudents de sant
Llorens dels Piteus o de Morunys. ➔
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ossèn Cinto des de la comarca de
l'Osona, la seva terra natal, veia el
Pedraforca i en el seu llibre Pàtria clou el
fantàstic poema L’arpa, lloant la mítica muntanya
màgica berguedana quan diu:

M

“ ...I al pondre’s damunt seu l’astre del dia,
corono d’or irradiant la flama,
engolir-se’l vegí l’alt Pedraforca
fen un Vesubi atapeït de lava,
I, entre el floreig d’estrelles que naixien
del vespre hermós entre les fosques ales,
com aurora divina que em somreia
vegí en lo cel la Musa Catalana”.

Aquesta visió poètica de com Verdaguer veia el
Pedraforca es evident que era des del cantó de
Saldes, es pot entendre millor seguint les explicacions que va donar el professor Enric Bagué en el
seu llibre Pagines autobiogràfiques de la infantes, al
sacerdoci Jacint Verdaguer, (Barcelona, 1964) explica “Des de la Damunt, en efecte, cap al juny hom
veu pondre’s el sol per la banda de Pedraforca, i
algun dia precisament devers l’osca característica
d’aquesta muntanya de l’Alt Berguedà”.
Verdaguer, torna a referir-se a aquesta muntanya berguedana en el seu poema Canigó:
“Lo vell Puigmal d'espatlla rabassuda
és l'arc d' aqueixa altiva fortalesa,
que en set-cents anys lo sarraí no ha presa,

fent hi bocins la llança fulgurant.
Prop d'on Cadí amb lo Cadinell encaixa
s' alça el doble turó de Pedraforca;
és del castell la inderrocable forca, feta,
si cal, a mida d'un gegant”.
En el llibre Excursions i viatges mossèn Cinto fa
dues referències més al Pedraforca una quan parla
de l’ermita de la Mare de Déu del Mon a l’alta
Garrotxa, escriu:
“A ponent, més ençà del formidable Pedraforca es veu arrancar d'aquesta gran cordillera la
de Santa Magdalena, fins a les Osques de
Cabrera: aquí se tors cap a llevant envers lo santuari de la Salut, lligant-se amb la serra de Santa
Cecília, per a formar totes dues plegades lo pro-

primavera 2008
25

montori del Far, que sembla una nau de llarga proa
que surt d' entre les serres, sobre la estranya mar
de verdor de les Guilleríes. La serra de Santa
Cecília, allargant se cap á llevant, va á trobar la de
Finestres, que, trencada y oberta, es ben mereixedora del nom que el poble li ha donat”.
L'altre en parlar de Gòsol diu “...a l’est té la
superba i acimada muntanya de Pedraforca. Eixa
muntanya per aquella banda no és inaccessible, bé
que no seria prudent pujar-hi, des del forcat, per un
canal o còrrec fondo, que sols du aigua en dies de
temporal; es divideix en dues, que baixen pelades i
amb poca herba fins al pla, no duent-li per tribut
més que torrentades de rocs”.
Verdaguer també té una altre referència del

Pedraforca, en aquest cas, sense l'article el al
davant del nom, està al poema "La nit de Sant Joan"
recollit al poemari Jovenívoles, editat pòstumament
a per Francesc Matheu a l’any 1925 i més recentment reeditat a cura del professor de la Universitat
Pompeu Fabra Narcís Garolera l’any 2006. Aquest
llibre que recull aquests preciosos versos.
“S’ouen los alarits
i rialles feréstegues
que al cim de Pedraforca
llancen les bruixes velles
ballant amb sos marits
de cara escardalenca.”
Per tant el Pedraforca, que per a mi és sense cap
mena de dubtes i per excel·lència la més mítica

muntanya màgica catalana, té la sort o millor tots
tenim la sort de que la seva bellesa i magnificència
sia font d’inspiració de poetes com mossèn Cinto
o pintors com Picasso de qui algun altre dia caldrà parlar de la seva espectacular imatge del
Pedraforca des de Saldes. Verdaguer en cantar el
Pedraforca consagra aquesta muntanya com una
de les més emblemàtiques de Catalunya, al costat
del Canigó o Montserrat. Els municipis de Saldes
i Gósol, han de vetllar per preservar aquesta muntanya símbol de la terra catalana.
(*) Aquest article està estret d’un llibre sobre el Pedraforca que
està fent l’autor.
Fotografies del arxiu de Fotoluigi.
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HOTELS

Ctra. B-400 Km 10,5
08697 Saldes
(barri Maçaners)
Informació i reserves

Tel.
Fax

93 825 80 21
93 824 10 00
93 824 80 31

Accés per Ctra. C-16 (E-19). Barcelona a
Tunel del Cadí, km 119, Desviament B-400,
km 10’5

Hostal
Pedraforca
’Hostal Pedraforca és un petit hotel de muntanya de caire
familiar, on el relax, la tranquilitat i els bons àpats són els elements diferencials. Envoltat de natura, és un lloc idoni perquè la
quitzalla campi pels voltants, mentre els grans descansen en les
seves salas d’estar.
L’hotel disposa de 24 habitacions (dobles, triples, quàdruples, familiars i casetes de fusta). Del menjador destaca la
excepcional vista a la muntanya del Pedraforca, així com a la
serra del Cadí. Amb un servei de menú diari i de carta, els plats
recomanats son les carns a la brasa, la paella d’arros amb ceps
o la caldereta d’arros de bacallà, peus de porc, escudella i carn
d’olla... Hi ha la posibilitat de l’hotel sencer, per casaments, festes o per empreses, amb diferentes activitats.
Els dies feiners fem un menú variat per a treballadors a preu
reduit.
L’hotel tanca per Nadal i el mes de febrer per vacances.

L
www.pedraforca.com
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CAMPINGS

Gaudir la natura
aldes disposa d’una oferta important de càmpings
ja que hi ha tres establiments dedicats a aquesta
modalitat turística que romanen oberts tot l’any i
que van des de 1a a 3a categoria oferint un ampli ventall de
serveis. Tots ells estan situats en uns indrets de gran bellesa natural el Massís del Pedraforca i el Parc Natural
Cadi-Moixero que els fan ideals per a tots aquells que vulguin gaudir de la natura en escapades curtes o vacances.
Tot tipus d’activitats a la muntanya des de escalada,
senderisme, buscar bolets o altres podeu practicar-les
tenint com a base d’estada un dels càmpings.
Cal destacar que tots ells ofereixen la modalitat d’allotjar-se en bungalows de lloguer.
Igualment la majoria tenen restaurant, amb carta i
menú, on poder tastar dels productes propis de la zona
com els bolets i la carn de xai.
La seva destacada presencia a Internet us permetrà
conèixer més a fons aquests establiments, els serveis
que proporciona cada un d’ells e inclòs fer la corresponent reserva. En la fitxa corresponent a cada establiment
hi trobareu la seva pàgina web així com la resta de dades
bàsiques.

S
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Mirador al Pedraforca (3a categoria)

Repòs del Pedraforca (1a categoria)

Can Susen (3a categoria)

Ctra. B-400 Km 12,5
08697 Saldes
(Casa Carcau)
Tel. 93 825 80 62

Ctra. B-400 Km 13,5
08697 Saldes
(Berguedà, Pirineu-Prepirineu, Barcelona)
Tel. 93 825 80 44 / 93 825 80 55
GPS N: 42º 13’39” E: 1º 45’ 35”
www.campingpedraforca.com
pedra@campingpedraforca.com

Ctra. B-400 Km 10,5
08697 Saldes
Informació i reserves Tel. 93 825 81 03

➔ Amb espectaculars vistes sobre la Serra del Cadí
i el Pedraforca. Ofereix servei d’animació infantil.
Piscines exteriors obertes a partir del 15 de maig e
interior climatitzada (tot l’any). Sauna i Hidromassatge. Restaurant amb cuina variada. Menú infantil.
Diferents tipus de bungalows. Zona Wifi i punt d’access a Internet. Informació turística de la comarca.

➔ El càmping és a la finca anomenada Cal
Susen, dins els boscos de pi i roures que la
formen; amb unes excel·lents vistes tant al
Pedraforca com al Cadí. Vistes que les podeu
contemplar i gaudir des de les parcel·les o des
del nostre restaurant, assaborint plats de cuina
de muntanya amb productes del Berguedà:
bolets, carns, caça...

Accés per Ctra. C-16 (E-19). Al km 119, desviament a B-400 i al km. 12’5 per Ctra. de l’Obaga

www.miradoralpedraforca.com
camping@miradoralpedraforca.com
➔ Serveis i instal·lacions:
Lloguer de bungalows, recepció, snack-bar, sala
de jocs/TV, banys (també per a infants), facilitats
per a disminuïts físics, aigua calenta i calefacció a
tots els serveis, preses de llum, enllumenat, piscina, terrassa panoràmica, barbacoes, gimnàs,
sauna, jocs infantils.
➔ Obert caps de setmana, festius i

vacances escolars

➔ Obert tots els dies de l’any

Accés per Ctra. C-16 (E-19). Barcelona a Tunel
del Cadí, km 119, Desviament B-400, km 10’5

www.campingsusenpedraforca.com

➔ Obert tots els dies de l’any
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BUNGALOWS.

CARAVANES.

PISCINA EXTERIOR.

PISCINA INTERIOR.

PARCELES.

GIMNÀS.
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REPORTATGE
PEP MASANA

Esports primaverals al Berguedà
’arribada de la primavera
comporta un augment de la
temperatura i de les hores
diürnes, aquest és un factor clau
per donar el tret de sortida a dos
“esports” gens competitius, però
molt olímpics, doncs l’important és
participar, que cada any guanyen
més adeptes al Berguedà.

L

➔Caminades
Caminadespopulars
D’un temps ençà s’han posat tan de
moda que es podria dir que ja formen
part de la nova cultura tradicional
catalana. El Berguedà, per la seva
riquesa natural i ampli ventall de
camins rurals és una de les comarques on s’han fan més, fins i tot entitats de fora venen a organitzar les
seves caminades aquí.

Boixerola

Berbena

Segons la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC)
s’entén per marxa o caminada “una
prova organitzada que té com a
objectiu efectuar un recorregut a peu,
senyalitzat o descrit, per camins de
muntanya que en cap cas premia al
marxador”. Hi ha marxes de diferents
característiques i reglamentacions
específiques per a cada una d’elles,
essent les més comunes dues:
➔ Caminades Populars (CP).
Són obertes a tothom, amb recorre-

guts fàcils, senyalitzats i de no gaire
durada. Només requereixen un bon
calçat, roba adequada a la climatologia i ganes de gaudir de l’entorn
natural amb companyia.
➔ Caminades Resistència (CR).
Més llargues i dures, requereixen de
certa condició i preparació física.
Els organitzadors de caminades
populars a casa nostra les recomanen “perquè a banda de fer esport i
salut, reforcen els llaços de veinatge
amb els pobles de l’entorn i potencien l’interés per coneixer-los”.
El fet que no hi hagi competició,
el contacte directe amb la natura i
amb els companys de caminada són
altres dels al·licients que animen
cada vegada a més persones a batre
cada any el rècord de participants.
Els organitzadors apunten que “al-

Camamilla

Fumària

guns també venen per lligar o per
l’esmorzar, hi ha llocs com a Sant
Llorenç de Morunys, on hi van
molts berguedans a fer la caminada,
que per 6 euros et donen xocolata i
ensaïmada als primers controls i després butifarra, porró i gelat als
següents”.
Al Berguedà dues de les caminades més antigues són les de
Puig-reig amb XXII edicions i la
Pobla de Lillet amb XXI. Molts organitzadors, apart de buscar l’interés natural a la ruta, també hi afegeixen el cultural, com a la Pobla
de Lillet, on vàries caminades
segueixen rutes culturals (seguint
les passes de Gaudí o descobrint
les mines de carbó del Catllaràs).
D’altra banda, pel que fa a les
caminades de resistència, l’abande-
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➔

Malva major

Romaní

rada de les que es fan a casa nostra,
és la Núria-Queralt amb una participació cada vegada més nombrosa
(420 inscrits l’any passat).
També podem trobar caminades
infantils i nocturnes (la Valldan). El 6
d’abril es farà a Puig-reig la primera
caminada popular i la temporada
acaba amb les caminades de Cercs
i l’Atmetlla de Merola (21 i 28 de
setembre). La FEEC treu cada any
el seu calendari on estan indicades
les dates de totes les caminades
populars.

Senderisme
i flora
➔ Senderisme
i floramedicinal
medicinal
El Berguedà és una comarca amb
grans recursos naturals ( la que té més
bosc de Catalunya), i ara per primavera és quan la vegetació se’ns mostra

Valeriana

Tanarida

amb tot el seu esplendor. Cada vegada hi ha més practicants de fer natura
tot passejant, fotografiant o agafant
alguna tija i fulla de les moltes espècies
de plantes medicinals que hi han a
casa nostra, una pràctica que haviem
vist fer a les nostres àvies però que
semblava perdre’s. S’ha de recordar
però, que la natura no és el suficientment abundosa com per collir-ne en
quantitat, i sempre si s’agafa algun
troç fer com amb els bolets, sinó es
coneix ni tocar la planta.
El naturista Santos Serrano al seu
llibre Flora Medicinal del Berguedà
va fer una tria de les 90 espècies de
plantes medicinals més trobades o
fetes servir tradicionalment. Tasta el
Berguedà en presenta algunes perquè
les comenceu a conèixer i practiqueu
aquest “esport”.

CONTINGUT

➔ Col·lesterol.
Milfulles, lledoner
➔ Tos.
Serverola, malví, malrubí.
➔ Circul·lació venosa.
Castanyer bord, xiprer, saüc.
➔ Provocar la mestruació.
Artemisa.
➔ Antihemorràgica.
Bosses de pastor
➔ Hipoglucèmia.
Centàura, noguera.
➔ Fetge.
Xicoira, fumària, card marià.
➔ Cor.
Arç blanc
➔ Diarrea.
Codonyer.
➔ Retenció de líquids.
Cua de cavall, cua de cirera,
mill del sol.
➔ Gasos.
Fonoll.
➔ Son.
Llúpol, rosella, til-ler.

➔ Depresió.
Herba de Sant Joan
➔ Peus freds.
Oli de ginebre
➔ Digestió.
Marialluïssa, orenga, sajolida.
➔ Ulls.
Camamilla.
➔ Anemia.
Alfals
➔ Mal d’oïde.
Marduix
➔ Problemes respiratoris.
Pí pinyer, plantatge de fulla
estreta, pota de cavall.
➔ Estimulant.
Romaní.
➔ Analgèsic.
Salze.
➔ Desinfectant.
Salvia, timó.
➔ Nervis.
Valeriana, verbena
➔ Depurativa.
Sàlvia, timó.
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➔

A MIG CAMÍ
P. E.

Sant Quirze de Pedret
➔ Com arribar-hi
S'arriba a Pedret des de Berga i concretament
des del final del Passeig del Vall en direcció al
cementiri. La C-16, carretera de Manresa a
Berga és la sortida de Berga Centre.
Després de resseguir el camí de 3 km. arribem al riu Llobregat, i un cop travessat el pont
medieval de Pedret, s'ha de seguir el camí costerut que condueix 500 metres més amunt cap
a l'església de Sant Quirze de Pedret.

➔ Descripció
DESCRIPCIÓ
Els seus orígens són poc documentats però
constitueix un dels edificis més destacats de
l'època romànica en tot Catalunya.
L'església és de tres naus i fou bastida en un
terreny desnivellat, i construïda en diferents etapes constructives pertanyents a l'època visigòtica, segle X i segle XIII. L'arquitectura i la ornamentació dels seus capitells és de molta auste-

ritat sovint rematada per motius geomètrics, a
excepció de les restes de pintures murals trobades als tres absis de l'església.
Les restes de pintures murals constitueixen
un testimoni dubtós del seu significat iconogràfic i
les originals es troben al Museu de Solsona.

IC ONOGRAFIA

El tema iconogràfic és difícil
de precisar per
la manca de paral·lels. Basantse amb la lectura dels símbols
d'un fragment d'un dels absis de
Sant Quirze correspon amb la
figura del orant per la seva posició frontal del cos i els braços
estesos. La imatge prové de les
fonts antigues: gregues, romanes
i paleocristianes, i la podem identificar com el orant grec.
L'ocell significaria un paó,
símbol associat a la immortalitat, i
el cercle seria la corona de glòria.
La corona és un símbol pagà que
fou adoptat més tard pel cristianisme. Els tres elements junts
podrien representar la imatge del
just que demana a Déu ser
admès, acompanyat per l'au
paradisíaca, el paó, símbol de la
immortalitat promesa.
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CULTURA
MANEL SUBIRÀ

L’art viu a Casserres

Fa més d'un any que en Joan Queralt i en Joan Calveras, pintors casserrencs, varen decidir muntar el Grup d'Art Casserres
amb la finalitat principal d'impulsar, aglutinar i promoure el
moviment artístic a la població. Fomentar especialment la pintura, és la idea que més els captiva. Els pintors proposen reunions
al Cafè de la Plaça amb el tema de conversa centrat en la pintura
i totes les seves abundants connotacions.
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➔

CULTURA GRUP D’ART CASSERRES

n punt important del Grup
d'Art Casserres és donarse a conèixer com a grup.
De moment han exposat a Gósol i
a Navàs. Els dos pintors emfatitzen
que és molt important el fet de
moure's, mirar revistes, parlar amb
gent i veure coses noves. Opinen
que “el fet de tancar-se a casa pot
fer creure't que ets un geni i la realitat de la vida és quan surts i t'endinses al món, llavors veus que et
queda molt per aprendre”.

U

Tot i que tant Calveres com
Queralt cotitzen els seus treballs,
opinen “que hi ha molta gent que
només parlen d’art quan es per
vendre”. Que es pensa que el bo
és l’artista que ven, tot i que això
estigui tan lluny de la realitat. L'art
amb majúscules sempre tindrà
noms com Van Gogh i Cezanne,
el cert és que els diners condicionen l'art i el moviment actual es
guia pels preus i això és una beneitura més de la societat en la què
vivim.
Els nostres pintors ens dieun
que Casserres ha tingut molts bons
pintors i de renom tals com Trulls i
Marc entre altres. Ells creuen que
“aquest fet no és casual sinó que
es tracta de l'entorn paisatgístic
que els afavoreix”. Expliquen que la
llum i els paisatges de Casserres
són especials, comparables amb
els de la Provença. Muntanyes llunyanes, envoltades de camps de

blat, donant més perspectiva i profunditat. Creant espectaculars i
idíl·liques postes de sol que els pintors plasmen a les seves teles.
De moment, el grup d'art s'ha
donat a conèixer mitjançant el
boca orella però esperen que s'hi
adhereixin més artistes. Al costat
de l'ajuntament de la vila, (antic dispensari) se'ls ha cedit un espai,
pendent d’adequar, on hi ha previst
fer-hi exposicions.

Joan Calveras
(Casserres, agost 1963)
Es dedica a la pintura des de fa
uns deu anys. Autodidacte, tot i
que rep classes de dibuix d'en
Pep Baraut. S'identifica amb
els postimpresionistes. Els
seus quadres són plens de
textures abundants i pinzellades segures. L'any 2007 va
participar a una trentena de
concursos de pintura ràpida, des de Puigcerdà a
Esplugues de Francolí. Per
Calveres és important sortir al
carrer, captivar la llum, la textura de l'entorn i plasmar els
sentiments a la tela.
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➔

Josep Ma Santasusagna

Joan Queralt
(Sarrià-Barcelona, juny 1947)
Pinta des dels 19 anys i ja
forma part del propi dia a
dia de manera professional.
D'estil molt personal i identificable, pròxim als postimpresionistes i als fovistes, les
seves pintures són plenes
de colors vius i fortes càrregues emotives.
Des de l'any 65 no ha
parat de fer exposicions per
tot Catalunya i els seus
quadres pengen a la majoria
de parets de Casserres, on
se l'admira i respecta.

La vila de Casserres compta
amb quantitat d'artistes i artesans,
que mostren un ampli ventall de tendències, des del més clàssic al més
contemporani. Josep Ma Santasusagna n'és un d'ells, construeix
maquetes amb matèria noble i a
escala. El Castell de l'Espunyola,
a la foto, és un clar exemple de la
delicadesa i minuciositat del seu
treball.
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TEATRE
M ANEL S UBIRÀ

Tràfec-Teatre presenta FedericA
l grup berguedà Tràfec-Teatre presenta el nou
projecte FedericA.
L'espectacle és una adaptació i viatge a través
del món poètic i femení de Federico G. Lorca. Una
dramatúrgia construïda a partir del desig, per part
de Lorca, de tenir fills, i presentada pels seus propis
personatges com Yerma, Bernarda Alba i la Nòvia.
FedericA segueix la línia que el grup ha establert
des dels seus inicis ja fa 16 anys, la fusió del teatre
gestual i experimental.
Per dur a terme el minuciós treball i les parts
més flamenques, la companyia s'ha endinsat dins la
cultura andalusa, assistint al llarg de més d'un any,
a classes de flamenc dirigides per la bailaora Pepi
Portales.
Segons Lydia Canal, directora del grup,
FedericA ha sigut un treball molt difícil, amb l'angoixa de no conèixer el resultat fins el final, degut a tota
la fusió que proposen i amb el plantejament que
l'espectador pugui unir-se i deixar-se captivar de

E

FOTOGRAFIES:

JORDI PLANA

RECOMANEM /

l'atmosfera poètica del muntatge. Les imatges
visuals van a càrrec del fotògraf Jordi Plana, ja present en anteriors muntatges del grup.
Una altra novetat important de FedericA és la
música. Aquesta va de les mans del grup també
berguedà Usaraks Supervivents que tocarà en
directe durant l'espectacle.
Es pot arribar a dir que Usaraks és una de les
formacions musicals amb més carisma i història del
berguedà, els quals han treballat i mimat els temes.
Altres músics que aporten la seva col·laboració
més experimental i enregistrada són Carles Cases i
Jordi Rego. Tràfec-Teatre és solidifica i es manifesta amb llenguatge propi. L'anterior espectacle que
presentava "Mots Morts" va obtenir els reconeixements i premis del concurs de teatre amateur
d'Arbúcies PrAAT com a millor direcció, millor escenografia, llum i so, millor maquillatge, perruqueria,
vestuari i atrezzo, així com l'accèssit a l'originalitat per
l'adaptació de diferents disciplines escèniques.

Berga / Teatre Municipal / dissabte i diumenge 12-13 d’abril
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TRADICIONS
G EMMA S OBREVIAS /LA PATUMAIRE EDICIONS

La Patum, un sentiment heretat
ui no ha sentit mai a parlar de la Patum?
La premsa, la ràdio, la televisió, cada any
se’n fan ressò. La UNESCO la va declarar Obra
Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la
Humanitat l’any 2005.

Q

➔ Però, qué és la Patum?
És una escenificació de teatre popular? Una
representació de lluites medievals? La simbolització del bé contra el mal? O bé la celebració del retorn de la primavera?
La Patum és tot això i molt més. És un
tresor, un espectacle únic al món, és un signe
d’identitat, l’herència d’un patrimoni cultural
que s’ha transmès de generació en generació
al llarg dels segles.
Durant més de 50 anys la patum infantil
ha estat, és i serà el reflex d’aquest sentiment
heretat. La Patum Infantil s’ha convertit en
una vertadera escola de patumaires on els
més petits poden viure i gaudir d’una Patum

a mida, però d’una Patum en tota regla.
Molts nens comencen ja a exterioritzar aquest
sentiment que porten a la sang, tot i que, de
vegades, pel simple fet de viure-la i gaudir-ne,
s’encomana. Val a dir doncs que ni tots els
berguedans són patumaires ni tots els patumaires són berguedans. El que és evident és
que si no ho heu fet encara, gaudiu d’una
Patum que, de ben segur, serà una experiència que no us deixarà indiferents.
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TURISME RURAL

Masia Ca l’Agustinet
s convidem a visitar el nostre
espai natural. Per aconseguirlo, hem restaurat la Masia
amb la intenció d’oferir-vos una estada especial, inoblidable i plena de
possibilitats; des de gaudir de la pau
i la tranquil·litat, fins a descobrir tots
els paratges excepcionals que ens
envolten.

U

➔ La masia
És de l’any 1860, està situada al
municipi de Vallcebre, en ple parc del
Cadí Moixeró, envoltada de 22 hectàreas dedicades sempre al conreu i
al bestià.
L’hem restaurada l’any 2007 i ara
és una Masia Rural aïllada, que disposa de 9 habitacions dobles i una
sala per organitzar estades d’empresa, cursos i festes que us oferim els
caps de setmana.

➔ Entrada
sal d’estar
Entrada
i sala id’estar
A l’entrada tenim la recepció, la cuina
i el menjador. Accedim a dalt, per
unes amples escales típiques catalanes, on podreu gaudir d’una gran
sala destinada a fer diverses activitats. El seu encant?

Contemplar l’entorn des de les grans
arcades que l’envolten.

➔ El menjador
Menjador
El menjador armonitza amb el paisatge que us ofereixen els grans finestrals que l’envolten. Disposa d’un
magnífic foc a terra fet de pedra,
fusta i obra vista, que combina amb
la resta de materials que composen
tota la decoració pensada per a
vosaltres. Te una capacitat per a 40
comensals.
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➔

INFO

El racó dels Àngels
Ctra. de Guardiola a Saldes, km 7
Ca l’Agustinet de Sant Julià, s/n

08699 Vallcebre
tel./fax ➔ 93 744 13 62
mòbil ➔ 665 27 49 98

➔ La cuina
La nostra cuina és casolana, i us oferim:
➔ Esmorzar amb embotits típics, melmelades i pastissos fets a casa.
➔ Plats tradicionals de la comarca.
➔ Menú infantil pensant en els més
petits.
➔ Productes frescos de l’hort i carn del
Berguedà, famosa per la seva qualitat.

➔ Habitacions
Podeu escollir entre 9 amples i confortables habitacions. Cadascuna té el seu
encant que la caracteritza; el nom, el
color, i la decoració.
➔ El nom; d’àngels, perquè us facin
sentir com en el cel!
➔ El color; perquè combina amb la
pedra preciosa de l’àngel.

www.masiacalagustinet.com
info@masiacalagustinet.com
➔ Decoració; perquè us hi sentiu com a
casa. Visiteu-les!

Activitats
➔ Activitats
Dins la pròpia finca:
➔ Descobrir la font de Ca l’Agustinet.
➔ Excursió per contemplar la mera
vellosa panoràmica del massís del
Pedraforca.
➔ Conèixer a fons el món del cavall.
➔ Assistència als diferents seminaris i
cursos que es vagin organitzant.
➔ Jocs de taula.
➔ Biblioteca.
➔ Disposarem de padoks al aire lliure
perquè pogueu venir a fer una estada
amb el vostre cavall.

➔ Entorns
➔ El massís del Pedraforca

(Saldes)
➔ Parc Natural del Cadí Moixeró.
➔ Museu i Jaciment paleontològic
més important d’Europa,
(entre Vallcebre i Fumanyà).
➔ Museu de les Mines de Cercs
(Sant Corneli).

➔ Naixement i Fonts del Llobregat

(Castellar de N’Hug).
➔ Jardins Artigas de Gaudí

(La Pobla de Lillet).
➔ La ciutat medieval de Bagà.
➔ Berga, la capital de la comarca.
➔ Rutes dels càtars.
➔ Parc de la Palomera (Saldes).
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FIRES I FESTES

La Pobla de Lillet
celebra la seva
3a Fira Medieval
i d’Artesania
es de fa 3 anys, el divendres Sant, es celebra la
fira medieval d’artesania. El casc antic es transforma
per unes hores en l’època en
que al castell hi vivia la família
dels Mataplana. Situats al voltant de l’església, son molts els
artesans que mostren els seus
productes d’elaboració pròpia.
Cistellers, obradors de fusta,
de ceràmica,.. omplen de vida

D

els carrers del casc antic,
observats amb admiració per
tothom que ens visiti. La jornada, és amenitzada pels
espectacles de carrer, com
músiques i malabars. Als mercats medievals, no sol faltar-hi
un bon refrigeri que també es
pot trobar al de la Pobla de
Lillet, ja que la taverna i el
menjador estaran oberts durant tot el dia.
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➔

VISITEU ELS JARDINS ARTIGAS AMB EL CARRILET

n cop vist el mercat, podeu continuar la jornada, fent un bonic
recorregut amb tren fins els Jardins Artigas, dissenyats per
l’arquitecte Antoni Gaudí. L’estació del tren, és a 5 minuts del casc
antic, i realment val la pena. Si desitgeu més informació, podeu
adreçar-vos a l’Oficina de Turisme, on us informaran de totes les
activitats que es poden fer.

U
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ESPORT RURAL

Cal Canudas

l km. 4 de la carretera que va de
Gironella a Casserres, una mica
abans d’arribar a Sant Pau, es troba el
trencall que ens condueix a Cal Canudas.
Aviat farà tres anys de l’obertura de les rutes a
cavall de la família Canudas. Ens disposem a
iniciant-se en l’esport de muntar a cavall. Ens fa
d’amfitriona l’Anna Canudas, responsable del
servei i monitora, i ens fa una breu lliçó, abans
d’enfilant-se a uns cavalls d’allò més dòcils.
Després dels dubtes sobre la manera de pujar
comencem a recòrrer les 339 hectàrees de
bosc i pastura del terme familiar. Anem al pas,
però pels que ja saben muntarhi ha una altra
ruta, més llarga i técnica a on es va al trot i al

A

galop. L’Anna ens diu que “aquesta activitat és
ideal per a famílies i parelles, perquè combina
esport, natura i contacte amb els animals”. Els
set cavalls, quan hi ha molta feina en lloguen
quatre més, segueixen el seu ritme i nosaltres ja
comencem a disfrutar de la ruta, després de
familiaritzar-nos amb els cavalls. L’Anna, sempre al capdavant, ens explica que “no cal tenir
experiència i és apta per a totes les edats, a
més oferim la possibilitat de visitar la granja on
hi han porcs, vaques, vedells i gallines”.
Al cap d’una hora, tornem al punt de partida, amb una sensació de placidesa al cos i
l’ànima.
D’una cosa estem segurs, repetirem.
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Després del punt km. 4 de la
BV-4132 un trencant a la dreta
ens indica Cal Canudas
i els horaris

Berga

➔

COM ARRIVARI
C-16

➔

+ INFORMACIÓ

Gironella

D’altra banda, la família Canudas disposa
d’una masía totalment equipada pel turisme rural, amb capacitat per a quinze persones, a Cal Sargantana. El telèfon de la
casa és 93 823 42 42.

Cal Canudas
Cal Sargantana

Gironella
Casserres
BV-4132

Font dels Torrecs
Cal Bassacs
C-16

es
serr
Cas

El preu és de 20 euros l’hora, i inclou una
assegurança d’accident, i el servei de casc.
L’obertura és els caps de setmana de 9 a 1
i de 3 a 8, i els estius obren cada dia. Val
més reservar hora abans d’anar-hi al telèfon
620829930.

Cavalls Canudas
Km 4 de la BV-4132

mòbil 620 82 99 30

Gironella
Cal Bassacs

➔
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Exposició
de Juli Bover
a Bagà
’Oficina del Parc Natural Cadí-Moixeró a
Bagà acull del 15 de març al 27 d’abril l’exposició fotogràfica de Juli Bover. També podrá contemplar-se al Palau dels Barons de Pinós de
Bagà durant els mesos de juliol, agost i setembre.
La mostra està composta de 12 fotografies de
natura, dividides en 4 grups, que reflexen escenes
relatives a les estacions climatològiques. Les fotografies van acompanyades del títol, el dia i l’hora
i les característiques tècniques de quan es van fer.
Igualment, l’exposició va acompanyada d’un
audiovisual compost de blocs temàtics (neu,
fauna, paisatge...) i el·laborat amb unes 180 fotografies que s’alternen al ritme de la música.
En Juli Bover agraeix “la col·laboració dels

L

Ajuntaments de Bagà i Gisclareny i de la gent del
Parc Natural”. L’autor explica que “les fotografies
intenten apropar moments de cada estació, però
sempre buscant el sentit artístic i no científic”.
Totes les fotografies estan fetes a l’entorn del Parc
Natural.
Juli Bover va nèixer a Bagà el 1962 i va cursar estudis a l’Institut d’Estudis Foto-gràfics de
Catalunya i amb el temps ha ampliat els seus
coneixements amb varis cursos. El seu estil fotogràfic ha rebut les influències del fotògraf berguedà Joan Ribera i de fotògrafs nacionals i internacionals com Tino Soriano, Iñaki Relanzón (al que
considera el seu mestre), o Art Wolfe. Des de
1982 en Juli Bover ha rebut diversos premis.

➔

FOTOGRAFIA

8 de maig

Roser silvestre amb petites
gotes de rosada.
Càmera:
Nikon D200
Objectiu:
Sigma 105 F/2,8D
Longitud focal:
105mm
Mode d’enfocament:
manual
Diafragma:
F/5,6
Velocitat d’obturació:
1/15s
Mode d’exposició:
Prioritat a l’obertura (A)
Compensació d’exposició:
0EV
Medició d’exposició:
medició matricial
Sensibilitat:
ISO 100
Trípode:
Manfrotto 190 PROB+Ròtula
Manfrotto 488 RC4
Cable disparador:
remote shutter controller
Twin 1 R2-SRN + mirror up
Hora:
8 h. 17 min..
©

©

➔
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13 de maig

9 de maig
©
➔

➔ 2 de maig
Esporàdica nevada de primavera
sobre arbre florit i boires matineres
al fons.
Càmera: Nikon D200
Objectiu: Tamron 17-50 F/2,8G
Longitud focal: 26 mm
Mode d’enfocament: AF-C
Mode de zona de AF: zona única
Diafragma: F/9
Velocitat d’obturació: 1/80s
Mode d’exposició: Prioritat a
l’obertura (A)
Compensació d’exposició: +1,0EV
Medició d’exposició:
medició matricial
Sensibilitat: ISO 100
Filtre polaritzador:
B+W 67 circular pol
Trípode: Manfrotto 190 PROB+Ròtula
Manfrotto 488 RC4
Hora: 8 h. 51 min..
©

©

10 de maig
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AVIÀ
AVIÀ

CASSERRES
CASSERRES

Ajuntament
93 823 00 00
Consultori
93 823 03 31
Casal Gent Gran
93 823 02 57
➔ Festes per primavera
Caminada Popular
(primer diumenge de maig)
BAGÀ
BAGÀ
Ajuntament
Oficina Turisme
Dispensari
CEIP Galceran de Pinós
IES Alt Berguedà
Parc Natural Cadí-Moixeró
Parròquia Sant Esteve

93 824 40 13
93 824 48 62
619 74 60 99
93 824 45 00
93 824 41 16
93 824 41 36
93 824 41 51
93 824 40 31

BERGA
BERGA
Ajuntament
93 821 43 33
Oficina d’Informació i Turisme 93 821 13 84
Ambulatori (CAP)
93 821 27 44
Arxiu Històric Comarcal
93 822 15 48
Biblioteca R. Vinyes i Cluet 93 822 13 08
Escola de Música
93 821 39 11
Mercat Municipal
93 821 18 79
Policia Local
93 821 04 27
Teatre Municipal
93 821 01 40
Telecentre
93 821 36 12
Zona Esportiva
93 821 05 44
➔ Festes per primavera
Fira de Maig (dia 1 de maig)
La Patum (Corpus variable)
BORREDÀ
BORREDÀ
Ajuntament
Consultori
Escoles
ADF

93 823 91 51
93 823 90 91
93 823 90 00
93 823 91 45

CAPOLAT
CAPOLAT
Ajuntament

93 821 50 40

CASTELL DE L’ARENY
Ajuntament
93 823 80 25
Restaurant Castell de l’Areny 93 823 82 29
➔ Festes per primavera
Sant Isidre (15 de maig, es fa festa
el cap de setmana més proper)

Dispensari Mèdic

93 825 70 50
93 825 70 16
93 825 70 57
93 825 70 10

93 823 10 55

FÍGOLS
FÍGOLS
Ajuntament

93 824 80 52

GIRONELLA
GIRONELLA
Ajuntament
Bombers
Creu Roja
➔ Festes per primavera
Fira de Sant Josep

93 825 00 33
93 822 84 80
93 825 00 05

GISCLARENY
GISCLARENY
Ajuntament
93 744 10 20
Refugi cal Tasconet
93 744 10 16
Restaurant cal Misèria
93 744 11 80
Rústic Vilella
93 744 10 09
➔ Festes per primavera
Aplec de Sant Miquel (8 de maig)

Ajuntament
Museu
Dispensari
Centre de Muntanya

973 37 00 55
973 37 00 55
973 37 02 01
973 37 00 16

GUARDIOLA DE
GUARDIOLA
DEBERGUEDÀ
BERGUEDÀ

CASTELLAR DEL
CASTELLAR
DELRIU
RIU
Ajuntament
Alcaldia

Ajuntament

GÓSOL
GÓSOL

CASTELLAR DE
CASTELLAR
DEN'HUG
N’HUG
Ajuntament
Oficina de Turisme

MONTMAJOR
MONTMAJOR

ESPUNYOLA

Ajuntament
93 823 40 00
Dispensari
93 823 43 05
Farmàcia
93 823 41 32
Residència
93 822 50 00
Piscines i zona esportiva
93 823 42 03
Parròquia
93 823 40 75
Escoles
93 823 41 00
Guarderia
93 823 43 76
Taxi Escaler
93 823 41 73
Taxi Postils
93 823 40 36
➔ Festes per primavera
L’Associació de Comerciants organitza
la 13a Fira Artesanal i del Comerç
XXVII Trobada de Caramelles (13 d’abril)

93 821 27 75
608 99 86 63

CERCS
CERCS
Ajuntament
93 824 78 90
Dispensari Cercs
93 824 85 27
Dispensari Sant Jordi
93 824 86 51
Dispensari Rodonella
93 824 85 52
Dispensari Sant Corneli
93 824 83 20
Farmàcia
93 824 82 52
Museu Mines
93 824 81 87
➔ Festes per primavera
Festa de Sant Jordi (23 d’abril)

Ajuntament
Dispensari 608 59 11 33
Oficina de Turisme

93 822 70 59
93 822 71 72
93 822 60 05

MONTCLAR
MONTCLARDE
DEBERGUEDÀ
BERGUEDÀ
Ajuntament
Cal Rale, Casa Emprius i
Cal Peraire (Agroturisme)

93 823 10 92

93 824 60 11
93 824 61 58
La Tor (Agroturisme)
93 744 11 30
616 96 88 28
Cal Dominguet (Agroturisme) 93 824 61 77
Hostal de Montclar
93 823 03 30

Ajuntament
Museu de l’Art del Bolet

93 824 60 00
93 824 60 67

La Tor (Agroturisme)

93 744 11 30
616 96 88 28
Cal Dominguet (Agroturisme) 93 824 61 77
Hostal de Montclar
93 823 03 30
Cada dimecres mercat setmanal.
LA NOU
NOU DE
DEBERGUEDÀ
BERGUEDÀ
Ajuntament
93 825 90 00
OLVAN
Ajuntament
93 825 00 13
Dispensari
93 822 86 19
Dispensari (d’Olvan)
93 822 19 99
➔ Festes per primavera
Cal Rosal (dijous de Corpus)
LA POBLA
POBLADE
DELILLET
LILLET
Ajuntament
93 823 60 11
Oficina de Turisme
93 823 61 46
➔ Festes per primavera
Fira Medieval i d’artesania (divendres Sant)
Diada de Sant Marc (25 d’abril)
Diada de Sant Isidre (15 de maig
al Monestir Santa Maria de Lillet)
Caminada Popular
(1er. diumenge de juny)
PUIG-REIG
PUIG-REIG
Ajuntament
Polocia Local
Centre Assitència Primària
Ràdio Puig-reig

93 838 00 00
93 838 05 25
93 829 00 19
93 838 08 50

➔ Festes per primavera
Festa Major (cap de setmana) 2a Pasqua
QUAR
LA QUAR
Ajuntament

93 825 00 13

SAGÀS
SAGÀS
Ajuntament

93 825 11 50

SALDES
SALDES
Ajuntament
Oficina Informació
Farmàcia
679 97 70 97
Dispensari

93 825 80 05
93 825 80 46
93 825 80 74
93 825 80 36

SANT
SANT JAUME
JAUMEDE
DEFRONTANYÀ
FRONTANYÀ
Ajuntament
93 823 91 94
➔ Festes per primavera
Aplec dels Oms (dilluns de Pasqua)
SANT
SANT JULIÀ
JULIÀDE
DECERDANYOLA
CERDANYOLA
Ajuntament
93 822 76 67
Dispensari
93 822 76 78
Farmaciola
93 822 76 78
Parròquia
93 822 74 47
Taxi
93 822 70 26
Escola l’Albiol
93 822 73 06
➔ Festes per primavera
Festa de les Truites
(15 dies després de pascua)
Vot de poble a Falgars (mes de maig)
SANTA MARIA
MARIADE
DEMERLÈS
MERLÈS
SANTA
Ajuntament
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VILADA
VILADA

93 825 04 00

VALLCEBRE
VALLCEBRE
Ajuntament
93 822 71 31
Dispensari 669 59 11 33 93 822 71 02
Escola
93 822 76 66
Exposició M.A. (milions d’anys) 626 69 69 76
Forn i queviures Cal Forner 93 822 72 94
Bar Cal Sastre
93 822 70 36
Bar Restaurant Castellnou 649 20 27 71
Bar Cal Borni
636 85 78 69
Casa turisme rural Cal Metge 93 822 60 34
➔ Festes per primavera
Cantada de Caramelles i truitada popular
(per Pasqua)

Ajuntament
93 823 81 28
Dispensari
93 823 83 27
Farmàcia
93 823 80 82
Escoles
93 823 81 80
➔ Festes per primavera
Pasqua cantada de Caramelles
i festa truitada el dilluns
VIVER IISERRATEIX
VIVER
SERRATEIX
Ajuntament

93 820 49 22

TURISME
TURISME
Consell Comarcal
Àrea Comarcal de Turisme
Centre Informació
Massís Pedraforca
Parc Natural Cadí-Moixeró
Oficina Turisme
Consorci Parc Fluvial

93 821 35 53
93 822 15 00
93 825 80 05
93 824 41 51
93 838 06 59

EMERGÈNCIES
EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra Berga
Ambulàncies

088
93 822 20 30
061

+ INFORMACIÓ

A l’Oficina de Turisme de Berga situada al
peu de carretera, podeu trobar exemplars
d’aquesta publicació.

Obra nova i rehabilitacions
a Gósol
1906

2000

?

2010

Grup Graus & Paracolls
OFICINA A BERGA: Prat de la Riba, 13 baixos
Tel. 93 821 38 15 • 667 607 391
www.finquesgp.com • info@finquesgp.com

