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➔ PRESENTACIÓ

Amb l’aparició del tasta de tardor, aquesta
publicació compleix un any, i per celebrar-
ho hem ampliat el número de pàgines a 64 i

estem intentant de tancar un acord per tal de qué
sigui distribuida a diferents mercats de Barcelona.

En aquest número hi ha una àmplia entrevista
amb la Carme Rosell, alcaldessa de la Pobla de
Lillet, ens explica que si volem apostar pel turisme
ho hem de fer des de tots els àmbits de la socie-
tat comarcal. La Pobla de Lillet era una vila en
franca decadència i els últims anys s’ha reviscolat
i ha fet les coses bé en el sector del turisme,
sense oblidar d’altres sectors. A més, el seu ajun-
tament va ser el primer territori en recolzar el nos-
tre projecte de divulgació de la comarca mitjan-
çant reportatges de qualitat que arribessin més
enllà de les nostres contrades. 

Volem picar i obrir moltes portes, per aquest
motiu us oferim una entrevista amb el Diputat de
Turisme de la Diputació de Barcelona, en Carles
Ruiz, i també hem volgut donar reconeixement a una
persona com Josep Genescà, autèntic pilar de la
comunicació a casa nostra.

El Berguedà, com tot el món avançat, no es
salva de la crisi econòmica (Tyco, inmobiliaries,
construcció..), però hem de seguir lluitant tots a
una, i demanar als polítics que d’una vegada per
totes s’ajuntin per aconseguir objectius comuns.

No podia faltar, és clar, els bolets, l’autèntic i
més fort reclam que tenim per atraure visitants.

Esperem que la temporada sigui bona i que les
persones que hi vinguin puguin marxar satisfets de
la gastronomia, l’allotjament i el tracte dispensats
per una comarca que ha de saber cap on va.

➔

Tal dia farà un any

®
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El Berguedà, present a la 
Business Bridge Barcelona-Xina

COMERÇ➔

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona organitzen conjuntament un Pont
Empresarial (Business Brigde) a la Xina del 8 al 15 de novembre d’a-

quest any. Es visitaran les ciutats de Shanghai, Shenzhen, Guanzhou,
Hong-Kong i Xian.

Aquest nou Pont persegueix continuar la labor de projecció interna-
cional de Barcelona, de les seves institucions i sobre tot del seu teixit
empresarial. 

Aquests ponts estan enfocats a donar el màxim d’eines als partici-
pants per assolir un triple objectiu:
➔ Analitzar les oportunitats, tendències econòmiques i factors competi-

tius de la província de Shanghai i Guandong.
➔ Compartir experiències i ajudar a la internacionalització de les nos-

tres empreses.
➔ Projectar la nostra ciutat i el nostre entorn econòmic i social.

La comarca del Berguedà representada per Pep Graus i Jordi Navarro
(socis de Gaodi Home), inauguraràn l’oficina del ”Desenvolupament de
PIMES europeus a Xina”.

Ajuntament de Barcelona

YANG YANG, MICHEL RAMON, MIS LIN, JORDI WILLIAMS, PEP GRAUS,
FINA PARACOLLS, FRANCESC LACASA (AGM) I JORDI NAVARRO.
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El Berguedà, comarca única

És un honor per a mi dirigir-me a les lectores i els lectors de la
revista Tasta el Berguedà com a nou president del Consell
Comarcal del Berguedà. Des de la novetat del càrrec voldria

expressar en aquest article la meva opinió sobre l’àmbit, en el seu
sentit més ampli, de la promoció econòmica i turística de la nostra
comarca, ja que és un dels temes que més em preocupen. 

Penso que tots som conscients que el fenomen de les desloca-
litzacions afecta tant el nostre país com, de forma global, el vell
continent europeu. Sens dubte, hi ha països de la nova Europa i
d’altres continents que aprofiten les oportunitats de l’anomenada
globalització i els baixos costos salarials per tal d’atreure indústries
radicades en les nostres contrades. Igualment, també és conegu-
da per totes i tots la competència que existeix arreu en l’àmbit turís-
tic, ja que també han sorgit en l’última dècada països amb un gran
atractiu turístic que desenvolupen les seves potencialitats en
aquest àmbit.

En aquests sectors, la nostra comarca sempre s’ha caracterit-
zat, a voltes per iniciativa pròpia a voltes per imposició de les admi-
nistracions d’abast provincial o autonòmic, per crear organismes
que, tot i la feina realitzada, sobretot gràcies als seu personal tèc-

nic, dupliquen estructures i costos, no permeten actuar de forma
coordinada, divideixen la comarca de forma artificial i confonen la
persona que la visita. 

Des del Consell Comarcal del Berguedà el que proposem d’una
forma clara i diàfana és treballar des del consens entre partits polítics,
institucions, empresariat i societat civil per a  la potenciació d’un ens
que aglutini les tasques de promoció econòmica i turística de la nos-
tra comarca en un sol organisme comptant amb els bons professio-
nals de què disposem i que fa temps que coneixen tant el món eco-
nòmic com turístic del Berguedà. D’aquesta manera actuarem de
forma coordinada, consensuada, professional, amb racionalització de
costos i amb una eficàcia superior que ràpidament, crec, es traduirà
en una visualització de resultats positius tot aprofitant  sinergies.

Sens dubte, si en això hi hagués consens per part de les admi-
nistracions, per part dels diferents partits polítics, per part del món
empresarial i de la societat civil en general, les berguedanes i els
berguedans ens ho agrairien i el futur visitant, també. Reflexionem-
hi i posem fil a l’agulla d’immediat, ja que no disposem de temps
per perdre.

L’APUNT
SERGI ROCA (*)

➔
5

(*) President del Consell Comarcal del Berguedà

tardor 2008
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M. Carme Rosell, alcaldessa de La Pobla de Lillet

”Tots junts hem 
d’apostar pel turisme”

7

PEP MASANA

ENTREVISTA➔

➔

Ma Carme Rosell, 57 anys, casada, mare de dues filles
i amb una nèta és una dona que té les idees clares,
perseverant i sobretot el que destaca d’ella és la seva
naturalitat. La seva carrera professional s’ha desenvo-
lupat dins el món de la perruqueria, però paral·lelament
s’ha vinculat des de fa anys en el món de la cultura i la
política (va entrar amb en Joan Casanovas i el Progrés
del Berguedà). Alcalde en funcions durant dos anys,
exerceix d’alcaldessa de la Pobla de Lillet des d’a-
questa legislatura.➔

tardor 2008
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—Aquests últims anys, la Pobla
de Lillet s’ha caracteritzat per un
avenç important en la consolida-
ció d’una amplia oferta turística,
veig que aposten fort per aquest
sector.
—Detecto que anem entrant a
enfocar al turisme com la primera
opció a la Pobla de Lillet, però
costa, encara hi han moltes reti-
cències. Som conscients que el
turisme a casa nostra cada vega-
da va a més, però si hi volem
apostar ho hem de fer tots (ajun-
tament, comerç, restauració, oci
etc). Ara fins i tot ve gent de fora
que fa restauració i aposta pel
poble. Des de l’Ajuntament treba-
llem per un turisme millor, sense
deixar de banda altres sectors
productius.
—Podriem dir que la primera
pedra, va ser el tren turístic?
—Va suposar començar a oferir
als turistes una altra oferta que no

fos bolets o Jardins Artigas. I ara
la veritat és que ja s’ha quedat
obsolet, té dos vagons i si per
exemple ve un autocar ple de
gent ja no hi caben tots de cop.
Des de la Regidoria de Turisme ja
estem movent fils per subsa-nar
aquest dèficit amb els
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) que és l’empre-
sa que el gestiona. Actualmet
dona feina a quatre persones,
però en un futur s’ha d’ampliar
doncs FGC aposta per la Pobla i

la zona i té previst invertir 1 milió
d’euros per adecentar tota la part
de l’estació, fer més gran la visita
del museu temàtic del transport i
sol·lucionar el tema de la manca
d’aparcament tot ampliant-lo.
Amb això hi haurà més capacitat
per portar viatgers, més oferta,
més augment d’horaris. Cada
any ve més gent a fer servir el
tren i veure el museu del tren.
—I els Jardins Artigas estan aga-
fant un bon reconeixement al
país, no?

Enfoquem el
turisme com
la primera

opció a la Pobla,
però costa, encara
hi han moltes 
reticències”

“
8

tardor 2008

ENTREVISTA CARME ROSELL

➔
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—Quan es van començar a res-
taurar els jardins per part de
l’Ajuntament, gràcies a la cessió,
i es van anar obrint molta gent
del poble i de la comarca es va
adonar de la joia que gairebé ni
es coneixia. Ara, per posar un
exemple, en aquests dos darrers
messos han passat 13.000 per-
sones. Són els únics jardins
humits de Gaudí i ara estan cui-
dats i endreçats. Igualment
estem adherits a l’Associació
Modernista amb tota la publicitat
que això comporta, FGC ha fet
una gran tasca divulgativa a l’i-
gual que l’Ajuntament. Però, ara,
per fer un pas endavant, tenim

apunt de tancar un acord amb el
Sr. Bassagoda i la Càtedra de
Gaudí per fer una exposició per-
manent de diferents peces de
l’arquitecte i així ampliar l’oferta
dels Jardins.
Des de l’Oficina de Turisme de la
Pobla de Lillet s’ha treballat molt
pels Jardins Artigas.
—Està contenta del rendiment
de l’Oficina de Turisme?
—Molt, els nostres treballadors
estan molt qualificats i preparats,
a l’estiu treballen fins i tot quatre
persones. Des de l’obertura a
l’any 92, l’Ajuntament ha apostat
per ella i fins i tot ha rebut algun
premi. Ara ens ha quedat petita i

ja tenim projectada una ampliació.
Ofereix serveis dels Jardins
Artigas, el Casc Antic, Sta. María
de Lillet, i uns packs anomenats
“desestresa’t” on s’inclueix mas-
satge, perruqueria, dinar, turisme,
allotjament, etc. Fem una mica
d’Agència de Viatges als molts
grups que ens visiten (col·legis,
jubilats) i als que venen en cotxe
propi. Venen molts alemanys i
francesos. D’altra banda hem
detectat des de l’Oficina que hi ha
un sector de gent molt ampli que
practica el senderisme pel
Catllaràs, gent de cap de setma-
na i potser ens faltaria potenciar
una mica més aquest sector.

Desde
l’Oficina de
Turisme s’ha

treballat molt pels
Jardins Artigas”“

➔

tardor 2008
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—Parlem del “Xalet de Gaudí”,
en quina situació està?
—Hem aconseguit mitjançant una
subvenció de la Generalitat els
diners per tornar a deixar el xalet
tal com estava abans. Fins ara feia
les funcions de casa de colònies,
però des de l’Ajuntament apostem
per invertir en ell i torna’l als ori-
gens, per no deixar decaure un
patrimoni tan important, i afegi’l a
l’oferta turística.
—Per tenir turisme hi ha d’haver
bones xarxes de comunicació,
com està el tema de la carretera
a Ripoll?.
—Som en un cul de sac que
l’hem de trencar si volem ampliar
les nostres mires. Hem aconse-
guit unes bones millores cap a
Berga i cap a Barcelona, i ara
hauriem d’aconseguir fer-ho cap
el Ripollés i Girona. Aquesta nova
carretera seria molt important per
a nosaltres doncs ens obriria

una porta perquè vingués més
gent del Ripollés i Girona i a l’in-
revés, per exemple els nostres
fills tindrien la possibilitat d’anar
a Girona i Barcelona a estudiar.
Les 360curves ja no hi son, però
tenim el compromís que el 2009-
10 es començarà a fer una altra
traçat, el del coll de Margalló.
—Estem en època de crisi eco-
nòmica, la Pobla de Lillet
també?.
—Home clar, que ens afecta, però
a la Pobla tenim la sort que
l’Ajuntament no depèn del totxo
com altres i a més tenim l’econo-
mia sanejada. Hem de tenir pre-
caució, però no ens ha afectat
gaire perquè sabem no anem,
què volem (un poble de 2.500
habitants) i què no volem (un
poble de segona residència),
però amb l’afegit d’aspirar als
millors serveis com el qui més.
Apart els nostres constructors han

treballat amb cura, l’empresa
Rocha està començant a treballar
amb 23 persones a la plantilla.
Estem demanant ajuts i treballant
per acondicionar i ampliar el polí-
gon industrial per poder atraure
més empreses rel·lacionades
amb el sector de l’alimentació.
Igualment, el nostre comerç, ara
està estabilitzat i consolidat amb
moltes millores a les infraestructu-
res i apostant per la Pobla de Lillet
i per oferir uns productes el·labo-
rats propis (melmelades, embo-
tits, alimentació) de veritat.
—Diu que la Pobla de Lillet sap
molt bé cap on va, que es farà
des de l’Ajuntament per aconse-
guir-ho?
➔ Pavelló esportiu. Estem a l’es-
pera de la subvenció que ens
pertoca per començar a concre-
tar un projecte desitjat des de fa
molt de temps. Ha estat dificultós
perquè el terreny on ha d’anar hi

ENTREVISTA CARME ROSELL

A la Pobla
tenim la sort
que l’ajunta-

ment no depèn del
totxo com d’altres”
“

➔
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ha el Llobregat. Constarà d’una
pista poliesportiva, vestidors,
sala de musculació, etc i serà
molt útil per als alumnes del
col·legi doncs ara no tenen pati
cobert i per les entitats ja exis-
tents i les que es poden crear
una vegada estigui fet.
➔ Llei de Barris. Per sort nostre
hem entrar a dins la Llei de Barris
de la Generaltat amb el barri de
les Coromines. Perquè aquest
barri? Doncs perquè vàrem veure
que és la part on tenim més mala-
ment les clavegueres, la xarxa
d’aigües, la recollida d’aigües flu-
vials, aparcament, les façanes,
teulades, barreres arquitectòni-
ques, senyalització, sortida a la
carretera de Ripoll, etc… 

La Diputació de Barcelona
ens va ajudar a fer el projecte, ja
aprovat, i ara estem en fase de
negociar i reestructurar el finança-
ment del projecte.

L’importància per la Pobla és
grandissim perquè l’Ajuntament tot
sol no hagués estat capacitat per
executar un projecte de tal enver-
gadura. És un projecte de tot el
poble i parlarem amb la gent per
decidir entre tots com ho fem.
➔ Vivendes Protecció Oficial.
Farem 30vivendes que es faran a
Comafiguera en el lloc de les anti-
gues cases dels mestres.

Suposarà un gran ajut per a la
gent jove i no tant jove amb menys
recursos perquè així apostin per
La Pobla de Lillet i no marxin. No
podem permetre que ens passi
com anys enrera que el jovent
havia de marxar per manca d’in-
fraestructures d’habitatge.
➔ Projecte rehabilitació casc
antic. Consistirà en arranjar els
carrers del casc antic, tot canviant

11

Per sort 
nostra hem
entrat a dins

la Llei de Barris de
la Generalitat amb 
el barri de les
Coromines”

“

➔

tardor 2008
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La Pobla de
Lillet és un
poble viu i

bona prova d’aixó
són les trenta festes 
i actes que es fan 
a l’any”

12
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la xarxa de clavegueram i prepa-
rant la desaparició dels cables de
les façanes, respectant la pavimen-
tació antiga dels carrers.
➔ Depuradora. Després de molts
anys, per fi han començat les
obres de la depuradora, un deute
històric amb la Pobla de Lillet,
doncs gairebé tothom en té,
menys nosaltres que som al
començament del riu.

Amb tot això, el no descuidar
el dia a dia, i la feina de tots hem
aconseguit fer de la Pobla de
Lillet un poble viu i bona prova
d’això són les trenta festes i actes
a l’any (Open Internacional
d’Escacs, Partida Vivent, Pesse-
bre, Fira Medieval, Festa del
Bolet, Festa dels Barris, Festa
Jove etc..) i les associacions que
mouen al poble. L’Ajuntament vol
donar les gràcies per la feina feta
i la confiança depositada en
nosaltres.

ENTREVISTA CARME ROSELL

“
➔
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XVIII Festa del Bolet
de La Pobla de Lillet

➔
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FESTA DEL BOLET / LA POBLA DE LILLET➔

➔ Recollida de fotografies
A partir de les 11 del matí fins a la
1 del migdia al Centre Cívic.

➔ 10è. Concurs de plats cuinats
amb bolets
Des de les 4 a les 4: 30 de la tarda,
a la Terrassa del Restaurant
Cerdanya, presentació dels plats
concursants i exposició dels matei-
xos fins l’hora en què es reunirà el
jurat.

➔ Cercavila
A partir de les 7 de la tarda, ame-
nitzat amb els Labradors.

➔ Pregó del bolet
A les 8 de la tarda des del balcó
de l’Ajuntament. Es farà entrega
de premis del concurs de plats
cuinats a la plaça de l’Ajuntament,
i a continuació...

➔ 11è Mossec Popular. 
A la plaça de l’Ajuntament.

➔ Correfoc
A les 10’30 de la nit s’iniciarà a la
plaça de l’Ajuntament.
Per a més informació consultar
programa específic.

➔ Ball
A partir de la 1 de la nit, al Saló la
Flor.

➔ Exposició micològica
Durant tot el dia, al Centre Cívic,
amb la col·laboració de micòlegs
experts que classificaran els
bolets segons l’espècie i el grau
d’acceptació comestible.

➔ Projecció d’imatges 
micològiques
Durant tot el dia a la biblioteca
municipal.

➔ Mercat del bolet
A partir de les 10 del matí, al cen-
tre de la Vila, on podreu trobar
parades de productes artesans.

➔ Espectacles
Al carrer, durant tot el matí:
Cercavila amb el grup Gran
Família.
Capgrossos i grup de gralles de la
Pobla de Lillet.

➔ Tast de bolets.
A partir de les 12 del matí, a la
plaça de l’Ajuntament.

➔ DISSABTE 27 DE SETEMBRE

➔ DIUMENGE 28 DE SETEMBRE

Dies 27 i 28 de setembre de 2008➔
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PORTADA
PEP MASANA

➔

Com ser boletaire 
i no morir en l’intent

Els bolets s’han convertit
en l’esport nacional de
Catalunya. Quan arriba

la tardor, la follia pel bolet con-
verteix aquesta afició en un
esport massiu com cap altre,
en el qual la gent camina
amunt i avall pels boscos gai-
rebé fins a perdre l’alè. El
Berguedà és la comarca bole-
taire per excel·lència, i des de
tasta us donarem algunes
idees, normes i creences que
us poden ajudar en la recerca
del preuat bolet.

➔ Hem de conèixer els bolets i
en cas de dubte no collir-los.
Ens pot ser d’ajut una bona
guia de camp com, per exem-
ple, bolets de les comarques
gironines.

➔ Portar cistell, perquè el bolet
és un organisme que respira,
i en bosses de plàstic s’ofega
i es deteriora. 

➔ Collir els bolets sencers,
sense tallar la cua, i posar-los
a la cistella de la mateixa
manera que els trobemal
bosc.

➔ El bosc no és com un restau-
rant o botiga, en el sentit que
si hi ha molta gent és sinònim
que l’indret és atractiu. S’ha
de mirar de fugir de les multi-
tuds, si és possible, perquè al
bosc, com més gent hi passa,
més es compacta el sòl i
menys bolets s’hi fan.

➔ No buscar el mateix bolet que
la majoria. No cal desesperar-
se buscant  rovellons i passar
de llarg de les mucoses blan-
ques o els fredolics, per
exemple.

➔ Tenir en compte que la majoria
de bolets es comencen a
“fabricar” a la primavera, espe-
cialment si és plujosa. A l’estiu
s’estan quiets i, a la tardor,
quan hi ha una bona pluja i les
temperatures de nit són d’uns
10 graus, al cap d’entre quinze
i vint dies pot ser que hi hagi
una bona florida.

➔ Saber que, a partir de la pri-
mera florida, en les florides
següents el bolet pot créixer
en una nit si té la humitat ade-
quada. Per tant, si un dia ➔
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PORTADA➔

n’hem trobat en un indret, el
dia següent n’hi poden tornar
a créixer.

➔ Assabentar-se dels llocs on
ha pedregat a finals d’estiu i
principis de setembre, per-
què la descongelació pausa-
da de la pedra afavoreix una
major humitat a l’indret.

➔ Mirar la lluna, ja que, encara
que no estigui demostrat
científicament, al llarg de la
història es creu que en lluna
nova surten més bolets; això
sí, més corcats.

➔ Els rovellons tenen tendència a
créixer a la vora de les arrels
extenses dels pins. No es pot
mirar només sota el tronc.

➔ El rovelló esclatasangs, que
té la llet de color de sang, i és
el millor, neix en terrenys cal-
caris i li agrada la calor. El
pinetell de color ataronjat és

una mica més obac i té més
preferència pels terrenys silí-
cics. Així, ja ho sabeu: si teniu
temps i ganes podeu consul-
tar una guia geològica del
Berguedà per situar els bos-
cos i el seu sòl. No deixeu de
mirar al voltant de caminets i
sobretot a sota dels boixos.

➔ Buscar boscos joves, d’ar-
bres no gaire vells. Els prats
amb pins on hi ha visita de
bestiar sempre són un bon
indret. Evitar els boscos amb
vegetació molt densa, perquè
els bolets hi surten ben poc.
Els primers bolets se solen fer
a l’obac. I, sobretot, s’ha de
caminar a poc a poc i no fixar
només la mirada a terra: si
aixequem la vista sovint des-
cobrirem que les coses ens
van millor, perquè hem de
fixar-nos en el tipus d’arbre,

l’edat, la llum que entra al
bosc,  l’estat del sotabosc, la
varietat de fongs, etc.

➔ Si volem camagrocs hem d’a-
nar a llocs obacs i humits. Un
bon lloc és a sota les boixe-
res, a finals de tardor. Si
volem ceps, hem d’anar a
llocs amb herba, roures i pins,
i a certa alçada. Els fredolics,
a les pinasses, enmig de
l’herba. La llenega negra, en
especial als boscos de pi roig

i en terrenys calcaris, i aten-
ció al costat dels ginebrers. I
el rossinyol sol sortir en bos-
cos de fulla ampla i pins vells.

➔ El cep és l’espècie menys
indigesta, la llenega tindria un
terme mig i el rovelló, més alt.
El més difícil de digerir és el
rossinyol. Per afavorir la
digestió i que no es perdin les
aromes hem de tallar el bolet
a l’hora de cuinar-lo en bocins
petits, així queden cuits
abans.

➔ Un cop nets (si són gaire
bruts una mica d’aigua no els
fa mal), s’han de col·locar a la
nevera, però mai més de dos
dies, i abans de tancar-los en
un recipient hem de deixar
que agafin la temperatura de
quatre graus. Si els volem
conservar, ho hem de fer al
moment.

El millor llibre divulgatiu a
casa nostra del bolet és Puc
sembrar rovellons al meu
jardí, d’Enric Gràcia, d’on
s’han extret alguns consells.
Molta polèmica va crear el lli-
bre El secret més ben guar-
dat, de Marc Estévez i
Robert Höss, buscadors pro-
fessionals de bolets que
revelen els seus indrets pre-
ferits, entre ells Capolat i el
Catllaràs, de casa nostra.
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MERCAT DEL BOLET➔

Cal Rosal

A finals 
d’estiu, amb 
les primeres 
pluges i la primera 
fresca, a molts de 
nosaltres se’ns obren les ganes de sentir
l’aroma de la terra molla i el fruit que
aquesta ens dóna en forma de bolet.

➔
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Coincidint amb aquest temps i amb aquestes ganes,
ja fa vint anys que a Cal Rosal, (Berguedà), s’instal·la
el Mercat del Bolet. Aquest mercat és segurament un

dels més coneguts, no només per la seva antiguitat sinó
també per l’excel·lent ubicació que ha tingut fins ara i pel
seu dilatat calendari, ja que se celebra al llarg de tota la
temporada de bolets, per tant obre cada dia durant els
mesos de setembre, octubre, novembre i fins el pont de la
Puríssima a principis de desembre.

Ofereix el producte gastronòmic per excel·lència del
Berguedà i amb el qual s’identifica clarament la comarca. El
rovelló és segurament el més popular, però cada vegada es
coneixen i s’aprecien més altres variants com els fredolics, els
ceps, els camagrocs, els rossinyols, els carlets o la tòfona.

MERCAT DEL BOLET DE CAL ROSAL➔
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També desperten molt interès tots els productes gas-
tronòmics derivats dels bolets, que van des de les cone-
gudes conserves, passant pels patés i els embotits fins als
olis, els  vinagres i els conyacs. La novetat d’aquest any
seran els dolços, com la confitura i les galetes fetes amb
bolets que demostren la gran versatilitat que té aquest
regal de la natura i la capacitat innovadora dels produc-
tors berguedans.

Algunes parades del mercat  també venen productes
agroalimentaris elaborats pels pagesos i els artesans de la
zona, com és el cas de la mel, els formatges i les herbes
medicinals. El Mercat actua, per tant, com a motor econò-
mic d’un bon nombre de comerciants i artesans de Cal
Rosal i del conjunt del Berguedà.
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Els bolets poden figurar en qualsevol part d’un
àpat,  ja que es poden fer servir com a entrants,

com a primer plat, en guisats de carn, amb peix,
com a guarnició... Això permet fer un menú sencer
amb bolets a cada plat. De fet, a Cal Rosal algun
restaurant ja ho ofereix durant tota la temporada de
bolets.

A tota aquesta varietat s’hi pot afegir la inventi-
va particular de cada cuiner i dels productors que
constantment estan ideant nous productes. Us en
citem alguns exemples:
Embotits i patés: a les botigues de Cal Rosal hi
podreu trobar embotits que incorporen els bolets,
donant com a resultat la botifarra amb rovellons, el
bull blanc amb rovellons, la llonganissa amb tòfona
i el paté de ceps i el paté d’oca amb tòfona.

Arrossos i pastes: el bolet sec es combina amb
arròs i pastes per facilitar la preparació de ris-
sottos i fideuàs molt gustosos.

Olis, vinagres i vinagretes: el
personal aroma de cada
bolet es pot utilitzar per per-
fumar olis i vinagres, o bé a
l’inrevés, l’oli i el vinagre es

pot utilitzar per elaborar conserves de rovello-
nets, llenegues, fredolics... 
Postres: amb els bolets també s’estan fent dol-
ços, aquest any s’incorporen al mercat les
galetes de ceps i la confitura de ceba i ceps.

Aquests productes es poden trobar al
Mercat del Bolet de Cal Rosal i durant tot l’any
a les botigues de Cal Rosal.

MERCAT DEL BOLET DE CAL ROSAL➔

Programació d’activitats de dinamització 
Cada diumenge i al llarg de
tota la temporada es realitzarà
una activitat d’animació. El mes
de setembre les activitats ani-
ran adreçades al públic infantil,
el mes d’octubre tindran un
caràcter més pedagògic i
també se celebrarà, com cada
any, la Festa del Bolet, el
novembre anirà destinat a acti-
vitats gastronòmiques amb tas-
tos i cursos de cuina i finalment
el desembre s’organitzarà una
activitat relacionada amb les
festes nadalenques.

UN ÀPAT COMPLERT AMB BOLETS➔
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La 1a Fira de la Tòfona del Berguedà
neix amb la intenció de potenciar un
producte natural de les terres del

Berguedà que és considerat “el diamant
negre de la cuina”, però que a la vegada és
un gran desconegut per moltes persones. 

Se celebrarà els propers 13 i 14 de des-
embre de 2008 a Cal Rosal un punt amb una
gran tradició de comerç al voltant dels bolets
i precisament el cap de setmana posterior al
tancament del Mercat del Bolet. Les dates
també estan determinades pel període de
recol·lecció del producte, que és hivernal.

1a Fira de la
Tòfona
del Berguedà

Objectius: 

➔ Donar a conèixer la tòfona negra del Berguedà
com un producte de qualitat i fomentar el seu con-
sum a través d’activitats adreçades tan als consu-
midors com als professionals de la restauració.

➔ Difondre el cultiu de la tòfona a la comarca com una
alternativa productiva en el sector agroforestal.

Activitats:

➔ Mostra de productes relacionats
amb la tòfona.

➔ Concurs de gossos tofoners.
➔ Ponències especialitzades.
➔ Taller gastronòmic.
➔ Tast de plats amb tòfona.
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Un any mès, i ja en són molts, el mercat del
bolet per excel·lència de l'Alt Berguedà torna
per portar-vos els millors bolets de la zona per

tal que els pugueu cuinar i degustar a la vostra taula.
Va ser el dia 5 de setembre que es va posar en

marxa oficialment el mercat d'enguany, tot i aixó,
desde l' agost s' han pogut veure els primers bolets a
les proximitats de Guardiola amb els propòsits que
aquesta sí serà una bona temporada pels boletaires
que cada any omplen els nostres boscos. La ubicacó
del mercat és a l'antiga estació de Guardiola de
Berguedà, just al costat d' un edifici emblemàtic del
municipi com és l' estació de tren que anys enrere
acollía un munt de passatgers en cada viatge que el
carrilet feía a la nostra comarca. És aquí on podem
trobar una oficina de turisme que us servirà per a sor-

tir del tot informats de tots els indrets que podeu visi-
tar, itineraris per anar a buscar bolets, llocs per allot-
jar-se, monuments per visitar, zones d'interès turísitic
o bè un lloc per a fer un bon àpat.

El mercat del bolet us espera fins que la tempo-
rada boletaire digui prou, però fins que no arribi
Tots Sants podeu pasar per Guardiola i participar
del mercat i de les seves activitats paral·leles com
és el mès tradicional concurs de cuina del bolet en
el que participen un gran nombre de plats que us
selecte jurat premiarà segons aspectes com poden
ser la originalitat, el sabor o la presentació. El dia
escollit per aquest concurs és el dia 19 d'octubre.

Nomès esperem que tingueu uns dies per venir
a visitar-nos i disfrutar amb nosaltres de Guardiola ,
del seu mercat i de la seva gent.

Guardiola de Berguedà

MERCAT DEL BOLET➔
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BERGABOLET

Posa el
Berguedà
al teu plat

➔

Un cop visitat el mercat del bolet, tenim dues
opcions bàsiques per gaudir de dues perles úni-

ques degut a les seves particularitats.
En primer lloc parlar-vos de la mina del petroli ubi-

cada a Riutort al Pkm 3,5 de la B-402, dins el terme
municipal de Guardiola i que podeu visitar dissabtes,
diumenges i festius o bè concerter una impressionant
visita guiada entre setmana. Dins les seves particulari-
tats podem dir que com aquesta mina nomès en tro-
bem una a França i un a E.E.U.U. per tant única a
Catalunya i a Espanya, és a dir, un lloc on podem veure
de manera directe com després de cent anys d'inacti-
vitat com encara en regalima petroli per a les seves
galeries. Una visita que a part de la seva bellesa parti-
cular, us farà valorar encara mès la part didactica.

D' altra banda, presentar-vos una estrena del pas-
sat mes de juliol, el Monestir de Sant Llorenç. Una obra
del romànic construida entre els segles X i XII i acaba-
da de reconstruir, pel que fa la part de l'esglèsia del
monestir, gràcies als recursos aportats per la Diputació
de Barcelona.

La gent que ha visitat el monestir de Sant Llorenç a
transmès boníssimes crítiques després de fer una com-
pleta visita guiada on s'expliquen els secrets i la evolu-
ció històrica que ha patit el monument i la zona durant
els seus anys d'existència. 

Un poble de particularitats

El Berguedà és terra de bolets i cada
any, amb la caiguda de les primeres
fulles, aquesta comarca es converteix

en capital dels amants d'aquests fongs. Per
satisfer els gustos tan de boletaires com d'a-
companyants, la comarca ha sabut farcir de
festes i activitats els dies de més esplendor
boletaire de l'any. Si us hi acosteu podreu
buscar bolets, en trobareu i el que és més
interessant: podreu tastar-los acompanyats
dels millors productes artesans d'una comar-
ca amb llarga tradició gastronòmica. 

El concurs de boletaires a Puigventós, un
concurs que  provoca passions. Aquest és

l'eix sobre el qual gira la festa dels bolets a
Berga. Durant més de 50 anys boletaires d'a-
rreu han intentat superar les ingents quanti-
tats de bolets que coincidint amb la celebra-
ció el concurs es troben als verals de
Puigventós. La cita es mereix cada any la visi-
ta de milers de curiosos i amants dels bolets.

El Berguedà al llarg d’aquests més de 50
anys de concurs s’ha guanyat el paper de
capital dels bolets. De fet, bona part dels
bolets que es venen als mercats de Barce-
lona, abans han estat presents a les parades
berguedanes. Quilos i quilos de rovellons i
bolets berguedans. Però a Puigventós també➔
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BERGABOLET 2008➔

abunden els quilos de carn, concretament, la
Penya Boletaire, encarregada de l’organització
del concurs reparteix més de 600 quilos de
carn en forma de tastet, botifarra negra i can-
salada. El moment més esperat del concurs és
la pesada dels cistells de bolets dels partici-
pants i des de fa un parell d’anys, un dels
moments que acapara també més mirades és
el concurs dedicat a nens i nenes d’entre 3 i 7
anys que s’aficionen a l’art de collir bolets en un
tancat preparat per a l’ocasió i amb bolets
també plantats per a l’ocasió. 

La Bergabolet
Durant els mesos d’octubre, diverses pobla-
cions del Berguedà celebren les seves particu-
lars festes dedicades als bolets. Totes elles han
servit per convertir la comarca en terra de
bolets per excel·lència i Berga com a capital
catalana del bolet. Des de fa també dos anys,
al costat de la tradicional festa, se celebra una
fira que sota el nom de Bergabolet vol captar

aquest esperit i essència boletaire i portar-la
durant dos dies al centre de la ciutat, en un
recinte firal on s’apleguen els principals agents
turístics, gastronòmics i de serveis. La idea va
sorgir de la Unió de Botiguers i Comerciants de
Berga (Bergacomercial) com a regal de cin-
quanta aniversari a la Penya Boletaire i a la ini-
ciativa s'hi han acabat sumant altres entitats i
institucions de la comarca. Són destacables en
aquest sentit la participació d'Hostaleria i
Turisme, l'entitat que agrupa bona part dels res-
taurants i allotjaments turístics de la comarca i

que durant la fira fan demos-
tracions en directe de l'art culi-
nari berguedà. Per aquells
que el que vulguin és tastar-
ho, poden passar el dissabte
a la tarda al tast de la Cuina
del Bolet i, qui quedi encara
amb ganes de tastar-ne més
es pot acostar als diferents
restaurants de la comarca que

ofereixen a la seva carta el menú del bolet pre-
sentat sota el paraigua de la campnaya que
cada tardor presenten sota el nom de “La Cuina
del Bolet del Berguedà”. El Consorci de
Formació i Iniciatives Cercs Berguedà (CFI)
també aporten, des de l'any passat, l'esdeveni-
ment "Posa el Berguedà al teu plat", on els arte-
sans agroalimentaris del Bergue-dà ofereixen
els seus productes, fets amb la tradició i l'art
d'una llarga tradició. En definitiva, parades on
trobar tot tipus de bolets, frescos, enllaunats,
assecats o elaborats.

➔
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El Consorci de Formació i Iniciatives
Cercs-Berguedà juntament amb el
suport de l’Àrea de promoció eco-

nòmica de la Diputació de  Barcelona tre-
ballen amb el projecte Posa el Berguedà al
teu Plat que té com a la finalitat elaborar
eines per a la dinamització del teixit
empresarial de productes alimentaris
locals i de qualitat del Berguedà. 

L’objectiu principal del projecte consis-
teix en posar en valor tots els productes
agroalimentaris de qualitat de la comarca
del Berguedà bàsicament a partir de dues
línees d’actuacions: dissenyar eines per la
millora de la gestió i organització del sec-
tor a través de donar suport  a l’Associació

de productors agroalimentaris del Ber-
guedà. Intentar millorar la producció i la
comercialització a partir d’accions com
fires i mostres, promoció i divulgació, sen-
sibilització, etc.

Dintre de les actuacions realitzades i
que es realitzaran properament és poten-
ciar  aquests productes i establir vincles
amb el sector turístic amb col·laboracions
conjuntes amb la participació d’altres
associacions com hostaleria i turisme del
Berguedà i d’altres.

EMPRESES➔

Posa el Berguedà 
al teu plat
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PROJECTES➔

El 24 de gener de 2008, dintre del marc del projecte
Posa el Berguedà al teu plat es  va constituir la nova
associació de productors agroalimentaris del Ber-

guedà. L’associació està formada per un grup de productors
professionals que treballen en el sector alimentari des de fa
anys, aplegats en diferents municipis de la comarca del
Berguedà. La seva activitat està ubicada a la comarca, en
total són 11 empreses que van iniciar aquesta associació i
properament s’incorporaran dues més, sent un total de 13
productors alimentaris.

La prioritat de tots els productors és d’oferir un aliment
d’alta qualitat avalat per tots, sent també curosos en el procés
d’el·laboració del producte i amb la seva presentació.

Una altra finalitat és promoure el coneixement i difusió de
la qualitat dels aliments del Berguedà a nivell local i fomentar
els seu consum. Millorar els canals de comercialització dels
aliments, impulsar una marca de productes de qualitat, crear
vincles entre el sector alimentari i turístic.

Associació de productors 
agroalimentaris del Berguedà
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Blancafort formatge del Berguedà
Casa Manudells
08680 Gironella
Tel.93 822 8696
jlmugu@yahoo.es

Casa Manudells és una petita empresa
que va nàixer a l’any 1985 i que es dedica
a produir formatges de màxima qualitat. Té
el reconeixement “d’Empresa Artesana”
pel Departament d’Acgricultura, Alimen-
tació i Acció Rural.
Productes: formatge amb oli, formatge
fresc, formatge Garrotxa, formatge madu-
rat de cabra, formatge madurat de vaca,
formatge tendre, mató, tupí. Pastís de for-
matge.

Cansaladeria Mercè, Cal Rafilat
Av. Catalunya,59 
08680 Gironella
Tel. 93 825 01 61
calrafilat@hotmail.com

Empresa familiar que es va crear a l’any
1929 en l’elaboració d’embotits
Productes: productes secs: fuet, xoriço,
secallona, llonganissa, ventresca curada,
llom curat. Productes cuits: pernil cuit,
catalana, bull llengua negre, botifarra
negre d’arròs, botifarra d’ou, bull blanc.
Productes frescos elaborats: botifarra fres-
ca, salsitxa fresca, hamburgueses, xisto-
rra, costella adobada, mandonguilles, pin-
xos vermells.

Destil·leries Vila
Ronda Queralt,6
08600 Berga
Tel. 93 821 02 23
info@aromesdelqueralt.com

Destil·leries Vila és una empresa de tradi-
ció familiar que es va nèixer al 1917 i ha
elaborat el licor estomacal del Berguedà
més conegut de la comarca: Aromes del
Queralt. La seva recepta ha estat guarda-
da durant anys per la mateixa familia,
aquest licor té més de 30 graus. 
El procés de destil·lació del Licor Aromes
del Queralt, s’inicia amb la selecció de 12
plantes aromàtiques existents a la muntan-
ya de Queralt. Un dels altres productes
que elaboren és la ratafia.

Dolceria Pujol
C/Bon Repós 2,
08600 Berga
Tel.  93 821 01 59
Fax. 93 821 13 90
dolceriapujol@hotmail.com
www.dolceriapujol.com

Dolceria Pujol és una empresa familiar
que va néixer a Berga. Quatre genera-
cions més tard,es segueix treballant amb
l’experiència, la innovació i els millors
productes per complir dia a dia els nos-
tres objectius. 
Productes: Pastisseria: rebosteria, torta-
des, pasta seca, tortells, braços de gita-
no, pastisseria sense sucre, caterings.
Xocolata: rajoles, assortits de fruits secs,
xocolata digital, creacions. Bombons de
Patum: bombons de Patum, bombons
Plens, rajola de Patum, piruletes de
Patum. Productes de temporada: neules
per Nadal, mones de pasqua, coca de
St. Joan, pana llets per tot Sants. 

tardor 2008
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Embotits Casolans de Montmajor
Casa Fígols

Plaça del Mercat,6
08612 Montmajor
Tel. 93 824 61 99
Fax. 93 824 6133
casafigols@casafigols.com
www.casafigols.com

Casa Figols és una empresa familiar des
de fa tres generacions, es va iniciar en l’e-
laboració d’embotits a l’any 1959 elaboren
els seus productes d’una forma artesanal,
tenint  cura de tots els detalls que fan que
un embotit sigui realment bo, garantint la
màxima qualitat de la carn i en el procés
d’el·laboració.
Productes: productes secs: fuet, xoriço,
secallona, sobrassada, llonganissa, ven-
tresca curada,llom curat. Productes cuits:
pernil cuit, catalana, catalana amb tòfona,
bull llengua negre, botifarra negre d’arròs,
botifarra d’ou, bull blanc. 

Especialitats Viñas
C/Teodor Miralles, 20
08613 Vilada
Tel. 93 823 81 55
Fax. 93 823 8268
info@especialitatsvinas.com
www.especialitatsvinas.com

Petita industria familiar que regenta la 3a
generació que va iniciar-se amb Pere
Viñas com ofici pastisser (1924). Elabora
productes de pastisseria artesanals de pri-
mera qualitat i tots ells naturals. Trobareu
dolços del vostre grat i en especial aquells
que ens a les festes mes senyalades de
l’any. Reconeixement de la Marca de
Qualitat Alimentària (Marca Q).
Productes: pets de monja , galetes al
detall,galeta guarnida amb trossets d’a-
metlla, ametllats, galeta amb trossets de
xocolata, galeta guarnida amb trossets
d’atmetlla i decorada amb xocolata, galeta
guarnida amb trossets d’ametlla, galetes
assortides.

Formatges Bauma
08619 Borredà 
Tel i Fax. 93 823 90 64
bauma@formatgebauma.com
www.formatgebauma.com

Des de 1980 formatge Bauma, SL és una
empresa dedicada a produir formatges
de cabra. Els formatges que s’elaboren
són amb una quantitat limitada a les
seves possibilitats de control i producció.
Reconeixement pel Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya  com a
“Mestre Formatger” a la persona que ela-
bora aquests formatges. Els formatges
Bauma han guanyat diferents premis.
Productes: Iogurt. Frescos: mató, fresc
amb sal, tendre. Cremosos: macerats
amb oli d’oliva i orenga, formatge amb
espècies com all i julivert o pebre.
Formatge madurat amb pell florida.

L’aranyonet, conserves artesanes 
Plaça de les Coromines,9
08696 La Pobla de Lillet
Tel. 93 823 65 08
aranyonet@telefonica.net

L’aranyonet és una petita empresa fami-
liar dedicada a l’elaboració de conserves
vegetals, principalment fruites, tant sil-
vestres com de conreu hortícola seguin
un procés natural i sense l’utilització de
cap tipus d’additius.
Productes: melmelades: d’albercoc, fi-
gues,llimona, maduixa, poma, préssec,
pruna, taronja tomàquet, aranyons, gerds,
mirtils, móres, saüc. Vinagres aromatitzats:
vinagre cinc aromes, vinagre a l’estragó,
vinagre amb gerds, vinagre amb móres.
Patés d’olives: olives negres de l’Aragó i
olives verdes. Paté de bolets, sal de bolets,
condonyat i allioli de codony.
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Monbolet
C/Castellar de N’Hug,8
08600 Berga
Tel. 619584757
bolets@monbolet.com
www.monbolet.com

Es una petita empresa familiar que amb
afició i amb il.lusió que es didica al fasci-
nant mon del bolets. Treballen amb el
bolet des de la seva recolecció i selec-
ció, fins a la seva comercialització i
venda, passant per la transformació i
el.laboració que es necessiti en cada
cas. Estan presents en varies fires de
bolets de tardor i mercats artesanals  de
diferents punts de catalunya.
Productes: bolet fresc, tòfona negra,
tòfona d’hivern  i tòfona d’estiu moixer-
nons, múrgoles i carreretes de primave-
ra. Bolets deshidratats i en pols. Aperitius
de bolets i conserves. Especialitats amb
bolets: risotto i fideuà.

Neules Sant Tirs 
Colònia Pons, nau 3, 2a planta
08692 Puig-reig
Tel. 93 838 18 19
Fax. 93 838 18 24
info@neulessanttirs.com
www.neulessanttirs.com

És una empresa familiar que es va crear fa
més  de vint anys al Pla de Sant Tirs (Alt
Urgell) i que més tard es va traslladar al
Berguedà(Colònia Pons-Puig-reig). Neules
artesanes Sant Tirs es una empresa d’a-
rrels tradicionals, en la qual un dels seus
principals objectius es mantenir la qualitat
dels seus productes, adaptant-se als nous
temps, mentre els consumidors nous des-
cobreixen l’encant i la personalitat d’un
sabor únic: el sabor d’una tradició. 
Productes: Neules, neules am cobertura
de xocolata, neules sense sucre, tulipes,
tulipes de xocolata, cubanos, gruixuts i
torrats, xiquitillos, vanos.

Ramaders de Muntanya 
del Berguedà

C/Francesc Macià, 12 1r 1a
08600 Berga
Tel i Fax 93 822 00 92
ramaders@ramadersbergueda.com
www.ramadersbergueda.com

La Cooperativa Ramaders de Muntanya
del Berguedà es fundà l’any 1992 com un
projecte comú per realitzar una produc-
ció pròpia i característica de les nostres
comarques, amb l’objectiu de produir i
comercialitzar unes carns de qualitat
superior a les habituals del mercat.
Actualment , Ramaders de Muntanya del
Berguedà compta amb un centenar de
socis, també té una secció de maquinà-
ria innovadora.
Productes: vedella de pastura, pollastre
de pagès, capons, pintades, galls dindis
i polardes, a l’època de Nadal.

Casabella Natura, SCP
Ctra. D’Olvan s/n
08611 Olvan 
Tel.93 825 12 62  
rosa@casabellanatura.cat
www.casabellanatura.cat

Casabella Natura, és una empresa olva-
nesa que neix aquest 2008,  per les ger-
manes Casabella que es dedica a l’ela-
boració de productes agroalimentaris
innovadors, que introdueixen el dolç al
món del bolet. L’empresa ha tret produc-
tes nous al mercat: galetes de ceps per
decorar postres o per incorporar-les a
les amanides.
Altres productes que han tret: confitura
de ceps i ceba, un agredolç de xiitake i
poma, vinagreta de nyàmeres, un tuber-
cle que pràcticament no es cultiva i que
l’obtenen d’un hort propi.
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Ingredients per persona:

➔ 1 botifarra de 200g, 
➔ 100g mongeta filaire 
➔ 150g de rovellons
➔ 1 tomàquet madur 
➔ 50g d'oli d'oliva 
➔ polset all i julivert 

Preparació:

Posem un raig d'oli a la cassoleta de terra. Tot
seguit hi entrem la butifarra al mig, la mongeta
filaire a un costat, els rovellons (sazonats i amb
all i julivert per sobre) al costat de la mongeta i
a l'altre costat el tomàquet obert (salpebrat, un
raig d'oli d'oliva i amb all i julivert per sobre).
Seguidament ho posem el forn durant 25" a
180ºC. Es retira del forn i llest per servir.

Ingredients per persona:

➔ 2 ous 
➔ 100g de corretjoles 
➔ 50g de crema de ceps 
➔ oli d'oliva
➔ 1 tomàquet dur 
➔ sal

Preparació:
Posem la paella amb una mica d'oli d'oliva i hi
saltegem les corretjoles. A part, batem un
parell d'ous i els entrem amb les corretjoles
saltejades per fer la truita embolicada estil
'francesa'. Agafem un plat i hi posem un fons
de crema de ceps, a sobre la truita disposa-
da al mig del plat i amb el tomàquet dur fem
una rosa que la posem en un lateral de plat.
Llesta per servir.

Ingredients per persona:
➔ 200g de bolets variats 
➔ 2 ous 
➔ 50g tomàquet fregit 
➔ 20g mantega 
➔ sal 
➔ 2 llesques pa fregit tipus sandwitx

Preparació:
En una paella posem una mica d'oli d'oliva i hi salte-
gem els bolets. Tot seguit hi tirem els ous batuts;
remenem fins que l'ou estigui ben destriat. Llavors hi
entrem el tomàquet fregit, ho remenem, hi posem un
bocí de mantega remenant-ho una miqueta perquè
agafi gust i ho retirem del foc. Per la presentació aga-
fem una llesca de pa sencera i la posem al mig del
plat, a sobre el remenat de bolets i l'altre llesca de pa
fregit es talla per la meitat en forma de triangle i es
disposa una a cada extrem del plat.

Ingredients per persona:

➔ 6 rovellons mitjanets 
➔ 6 llanegues tallades viselades 
➔ all i julivert 
➔ sal 
➔ oli d'oliva

Preparació:
Netegem els bolets ben nets a raig d'aixe-
ta. Posem un raig d'oli d'oliva en una pae-
lla i quan estigui ben calent hi entrem els
rovellons i les llenegues i ho saltegem
durant 6 o 7". Tot seguit hi entrem l'all i juli-
vert tallat a ganivet i apaguem el foc. Llest
per servir.

CASSOLETA DEL BERGUEDÀ 
AMB BOTIFARRA, ROVELLONS 

I MONGETES DEL GANXET

TRUITA DE CORRETJOLES
AMB CREMA DE CEPS

REMENAT D’ASSORTIT
DE BOLETS

SALTEJAT DE LLANEGUES
I ROVELLONS

DEL BOSC A LA TAULA➔

per ANTONI FONT per LOLA FONT per MERCÈ FONT per JOAN FONT

amb la col·laboració del
Cafè de la Plaça

de Casserres
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JESÚS A. VILA

“El berguedà necessita 
definir-se sobre quin futur vol”

➔

Contra el que podria semblar, per l’important
paper que juga en el desenvolupament social i
econòmic dels municipis, la Diputació de
Barcelona no és un organisme definidor de polí-
tiques sectorials: és, fonamentalment, una eina
de suport municipal, que està en funció de les
iniciatives, les propostes i les necessitats de les
311 corporacions municipals que conformen la
circumscripció de Barcelona, i sobre les quals
la Diputació aplica uns criteris homogenis i
transparents. No obstant això, la Diputació de
Barcelona és un organisme bàsic a l’hora de

definir les polítiques que es poden dur a terme
des dels municipis i les comarques. La
Diputació és qui, basant-se en   criteris de neu-
tralitat tècnica i efectivitat pressupostària,
atorga recursos, esmerça esforços, enca-
rrega dictàmens i executa propostes que,
partint dels principis de l’autonomia local,
garanteixen que els projectes es facin
realitat i que els municipis, les
comarques i, en definitiva, el terri-
tori, avanci d’una manera ordena-
da i eficaç. ➔

ENTREVISTA A CARLES RUIZ, DIPUTAT DELEGAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

tardor 2008
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Les actuacions turístiques en una comarca,
per tant, recolzen les iniciatives dels
Ajuntaments o dels Consells Comarcals que

impulsen una política turística pròpia. La Diputació
de Barcelona actua quan hi ha polítiques turístiques
definides i defensades pels organismes locals.

Partint d’aquesta premissa, hem entrevistat el
Diputat delegat de Turisme de la Diputació de
Barcelona, Carles Ruiz, en el seu despatx de

Barcelona (acompanyat pel Comissionat de la
Delegació de Turisme, Francesc Vila), per conèixer
la seva disponibilitat i la de la institució respecte
del desenvolupament turístico-patrimonial del
Berguedà.
— Des del Berguedà es té la impressió que les

Administracions han acceptat que la comarca,
que té una clara voluntat turística, s’hagi con-
vertit purament en una zona de pas. Des del

Berguedà s’han alçat veus demanant una
imatge de marca que contempli productes,
activitats, estades, etc. per tal que els visitants
es quedin a la comarca i no només hi transitin.
Què pensa vostè, com a diputat delegat de
turisme al respecte i que considera que cal-
dria fer en aquest sentit?

C.R. La meva impressió és que des de les
institucions, i per tant també des de la Delegació

d
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La meva impressió és
que des de les institu-
cions, i per tant també

des de la Diputació, s’ha fet en
els darrers anys un esforç molt
notable per considerar el
potencial turístic del Berguedà”

“

➔

➔ EL PANTÀ DE LA BAELLS.
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de Turisme de la Diputació de Barcelona, s’ha fet
un esforç notable en els darrers anys per tal de
posar en valor el potencial turístic del Berguedà,
i prova d’això és l’existència dels consorcis de
municipis que han posat el turisme en el mapa
econòmic de la comarca i que estan treballant
per tal d’incentivar-lo. Les nostres converses amb
els municipis i les empreses del sector han estat
i continuen essent fructíferes, tot i que cal seguir

treballant. D’altra banda, no estic d’acord en que
fora del Berguedà es consideri la la comarca com
una simple zona de pas, i tampoc penso que hi
hagi la creença que el Berguedà sigui una marca,
amb tots els aspectes limitadors que té aquest
concepte. Ben al contrari, sóc del parer que el
Berguedà té una entitat pròpia com a espai
comarcal, un enorme potencial turístic i un munt
de factors positius que han fet que sigui una

comarca visitada i  percebuda com a objecte
turístic. El patrimoni històric, cultural i natural,
riquíssim i molt variat, que va des del Pedraforca
i el pantà de la Baells passant per la Patum o a la
seva interessant gastronomia, són atractius con-
solidats que fan del Berguedà una comarca de
referència en molts aspectes turístics.
— La sensació a la comarca és que hi ha una

imatge excessivament simplista i estereotipa-

No estic d’acord en
que fora del Berguedà
es considera la 

comarca com una simple 
zona de pas, tampoc penso
que hi hagi la creença que 
el Berguedà sigui una marca”

“

➔
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da del nostre territori i que es defineix per
l’eix Queralt, pantà, Rasos i Berga i rodalies
(La Patum, els bolets...). ¿Quines iniciatives
pensa que s’haurien de posar en marxa per
diversificar més l’oferta i crear nous atrac-
tius?

C.R. Quan un turista va a un lloc ha de tenir
ràpidament una imatge, si es vol, estereotipada,
d’aquell territori. Quan hom va a la Costa Brava,
a l’Empordà, per exemple, sap que trobarà,
entre moltes altres coses, mar i platja amb tota
seguretat. I molts d’aquests turistes van a
l’Empordà perquè saben que és això el que hi
trobaran. Estic convençut que el Berguedà ja té
una imatge pròpia consolidada, un fort atractiu
turístic. La gent, quan va al Berguedà sap el
que es trobarà i per això hi va. Ara bé, la feina
que tenim tots plegats, Ajuntaments, operadors
turístics, i també la Delegació de Turisme de la
Diputació de Barcelona, és fer que les persones
que van al Berguedà tinguin una oferta de pro-
ductes turístics concrets i atractius dels quals
puguin gaudir-ne a la comarca, i que sentin
ganes de tornar i d’explicar què han fet i com

s’ho han passat. Perquè hem de tenir clar que
estem parlant de turisme. El nostre objectiu és
que la gent faci turisme, és a dir, que consumei-
xi els productes que li oferim, però per això cal
definir molt bé els productes i un cop estiguin
ben delimitats, impulsar accions per fer-los rea-
litat. La idea, per explicar-ho d’una forma senzi-
lla, és oferir estades, visites, rutes, propostes
diversificades de lleure, etc. que facin que la
gent s’interessi per allò que pot trobar  a la
comarca, productes variats, que incloguin tots
aquests aspectes patrimonials que el Berguedà
ja té: la natura, la història, la cultura, la festa, la
gastronomia o el lleure, per exemple.
— Al Berguedà es té la impressió que els

Consorcis entre municipis no donen prou pro-
fit i en canvi mancaria un organisme de gestió
integral que podria ser públic, privat o mixte,

més professionalitzat. Què pensa el delegat de
turisme sobre la viabilitat d’un organisme d’a-
questes característiques?

C.R. Els Consorcis són l’instrument de gestió
turística de la zona. Hem de pensar que la gran
diversitat que té el Berguedà, i que ja hem
comentat, ens aboca a fórmules de gestió també
molt diverses. De tota manera, en la qüestió turís-
tica, el menys important és l’organisme de gestió,
que pot ser millorat sens dubte. El que és real-
ment imprescindible és definir entre tots l’oferta de
productes en la línia del que he esmentat abans.
Jo crec que els Consorcis fins ara han fet una
feina molt bona que és situar el turisme en el cen-
tre neuràlgic del desenvolupament de la comarca.
Ara cal aprofundir en aquest aspecte.
— Molts ciutadans de la comarca temen que la

finalització de l’eix europeu E-9 Barcelona-
París acabi amb el que encara és inevitable:
el trajecte dels visitants i passavolants. Altres
pensen que la desaparició de les distàncies
pot jugar un paper d’atracció de primeres
residències pels treballadors de la tercera
corona de Barcelona. Qualsevol d’aquestes

INFORME➔

➔

EL PEDRAFORCA.
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opcions representa una aposta de futur. S’ha
pensat des de la Delegació de Turisme algu-
na estratègia de futur al respecte?

C.R. Aquesta qüestió que em planteja exce-
deix de molt els propòsits en matèria de turisme
de la Diputació de Barcelona. Però no vull deixar
la pregunta sense resposta. Vostè diu que la
gent de la comarca té la sensació que és una
comarca de pas, però alhora els berguedans
temen que una carretera essencial per alguns
trajectes no passi pel Berguedà. Alhora, pensen
en una comarca turística, però aspiren també a
una urbanització intensiva de residència fixa. Jo
ho comprenc perquè qualsevol desenvolupa-
ment econòmic és positiu pel futur del Berguedà
i el que vostè planteja defineix exactament el
problema que jo observo: és imprescindible que
el Berguedà decideixi sobre quin desenvolupa-
ment vol i, si el desenvolupament escollit és el
turístic, la Delegació de Turisme de la Diputació
de Barcelona donarà suport als Consorcis i als
Ajuntaments.
— Els berguedans estan preocupats pel que inter-

preten com una certa desídia de les

Estic convençut que el Berguedà ja té una imatge 
pròpia consolidada. La gent, ja sap el que es trobarà 
i per això hi va”“ ➔

SANTUARI DE QUERALT.
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Administracions pel que fa a algunes peces
patrimonials, d’infraestructures o de serveis. Li
posaré uns quants exemples i li demanaria què
pot fer la Diputació en aquests casos:

L’hostaleria i el restaurant de Queralt,
propietat de l’ajuntament de Berga des de
1974, està tancat i desballestat sense que s’ha-
gi realitzat cap intervenció des de fa 30 anys.

L’antic monestir de Serrateix està aban-
donat des de la desamortització de
Mendizàbal al segle XIX. L’antiga fàbrica
Asland al Clot del Moro de Castellar de N’Hug
va ser construida en part pel gran arquitecte
valencià Rafael Guastavino, autor, entre altres
de la Gran Central Station de Nova York i mal-
grat ser declarada BCIN, encara no està reha-
bilitada del tot. El refugi de l’Estassen al peu
del Padraforca en ple Parc natural requereix
una urgent intervenció i millora. Les antigues
pistes de Rasos de Peguera, bressol de l’es-
quiada a Catalunya, estan tancades des de fa
tres anys i les seves instal·lacions obsoletes.

C.R. La Delegació de Turisme de la
Diputació de Barcelona farà allò que els

Ajuntaments li demanin i allò el que els
Consorcis defineixin. La Diputació de Barcelo-
na ha fet molta feina sobre aspectes de rehabi-
litació patrimonial. Quan hi ha un objectiu turís-
tic clar i definit, els Consorcis sol·liciten habi-
tualment actuacions dirigides a potenciar dife-
rents aspectes que són atesos, en la mesura de
les possibilitats econòmiques, per la Diputació
al llarg dels diferents exercicis. S’ha avançat
molt i es continuarà avançant en el terreny de la
rehabilitació i l’impuls d’iniciatives que partei-
xen dels Ajuntaments. La tasca de la Diputació
de Barcelona no és fer polítiques turístiques.
Aquesta és una responsabilitat dels
Ajuntaments a través, especialment, dels
Consorcis de Turisme. Per tant, tots els aspec-
tes que vostè planteja a la pregunta, absoluta-

ment tots, són aspectes que la Delegació de
Turisme afrontarà en la mesura que aquestes
millores representin aprofundir en els productes
turístics concrets sobre els quals els Consorcis
hagin discutit i hagin arribat a un consens,
entenent sempre que la Diputació de Barcelona
tingui capacitat legal suficient per a actuar en
cada cas. Entre els casos exposats, l’hostaleria
de Queralt, per exemple, és propietat municipal
i és responsabilitat del municipi decidir les
intervencions corresponents. O les pistes dels
Rasos de Peguera, que han jugat un paper molt
important en el passat, però que cal veure si el
que s’ha de fer és reformar unes pistes de poca
alçada justament ara que anem cap a un perío-
de més aviat càlid i on pistes de més altitud
comencen ja a tenir greus problemes per fer-se
rendibles. Com he dit, la Diputació de
Barcelona és al servei dels Ajuntaments de la
província i des de la Delegació de Turisme,
naturalment, ens posem a disposició dels
Consorcis del Berguedà per decidir cap a on
cal anar, en un debat que s’ha de fer amb
calma, profunditat i rigor.
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Ràdio Puig-reig, la veu d’un poble
Ràdio Puig-reig FM va començar a emetre l’onze de novem-
bre del 1981, tot coincidint amb les festes de commemora-
ció del 700 aniversari de la carta de poblament atorgada per
l’Ordre del Temple als habitants de Puig-reig, gràcies als
esforços de tres veïns de la població aficionats al periodis-
me i a l’electrònica. El cost del projecte, extremadament
modest, es pensava finançar amb una emissió de bons per
un import de 18.000 pessetes a subscriure pels veïns del
poble. No obstant això, després de converses amb el batlle,
en Ramon Coma, el consistori es va fer càrrec de tota la des-
pesa. Amb un equipament mínim, una emissora de 2 watts
de potència subministrada per l’empresa d’electricitat dels
germans Serra i la voluntat del seu actual director, en Josep

Genescà, Ràdio Puig-reig va començar una aventura que
ningú esperava que fos tan llarga i fructífera. ➔
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El local era una estança en
obres cedida per l’Ajun-
tament i per mobiliari

tenien quatre cadires i una taula.
Aleshores les ràdios locals

encara no estaven legalitzades
ni agrupades en cap col·lectiu.
Així i tot, ja existia un contacte
amb les altres primeres ràdios
locals de Catalunya, totes crea-
des per radioaficionats. En
Josep Genescà explica que
“aquestes ràdios van néixer per
una necessitat col·lectiva d’una
gent que volia expressar les
seves idees i creences”. Al cap
d’unes setmanes de funciona-
ment, l’Ajuntament va rebre una
trucada del Govern Civil dient
que s’havia de tancar la ràdio,

VISITA DEL CONSELLER FRANCESC BALTASAR.

VISITA D’ARTUR MAS.
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però l’alcalde s’hi va negar i va
respondre que si la volien tancar
haurien de pujar ells. Aquesta
posició de força per part de
l’Ajuntament de Puig-reig va ser
un cop d’efecte que va repercu-
tir a tot Catalunya. Igualment,
poc temps després d’iniciar el
trajecte, els responsables de la
ràdio van patir un daltabaix quan
un mal dia van arribar al local i es
van trobar amb els cables dels
micròfons tallats. Tal com diu en
Genescà, “era com si algú no

volgués la recuperació de la lli-
bertat d’expressió al nostre poble,
i en definitiva al Berguedà, ja que
érem l’única ràdio existent”.

Gràcies a l’acord de la
Comissió de Govern del 21 de
setembre de 1982, ratificat per
tots els grups polítics presents, el
dia 30 del mateix mes es dema-
nà a la Generalitat de Catalunya
la inscripció del Patronat de la
Ràdio al Registre d’Associacions
i la legalització corresponent de
Ràdio Puig-reig.

En un principi, les seves ins-
tal·lacions es van ubicar, provi-
sionalment, al carrer Pau Casals
núm. 1, segon pis, espai que
més endavant ocuparien les ofi-
cines municipals. Aleshores, la
ràdio va passar a instal·lar-se
definitivament a l’àtic del mateix
edifici que es va condicionar de
manera adient, al temps que es
modernitzava tot el seu material
tècnic gràcies a un ajut de caixa
concedit per la Diputació de
Barcelona a l’Ajuntament de

Puig-reig. Aquest emplaçament,
en el mateix edifici de l’Ajun-
tament, ha estat especialment
útil per transmetre en directe
els plens que celebra el
Consistori a la sala d’actes
situada al pis de sota i amb una
permanent connexió directa de
les vies de so amb la taula cen-
tral de l’emissora.

Des d’un principi, el perso-
nal de Ràdio Puig-reig s’ha
caracteritzat pel seu treball de
caire amateur i voluntari, el que

JOSÉ CAMPOS.

➔
MIQUEL PUIG.CELESTÍ MUJAL. ÀNGEL SERRA.
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suposa en primer lloc limitar les
emissions a caps de setmana i
festius. Disposa de col·labora-
dors a les principals localitats del
Berguedà i ha cobert múltiples
esdeveniments en directe com la
Patum, eleccions a diverses
poblacions, els Festivals Interna-
cionals de Cant Coral de la
Catalunya Centre o el Criterium
del Berguedà, per anomenar-ne
alguns.

En els restants dies de la set-
mana que no s’emet producció
pròpia, es connecta amb l’emis-
sora de caire estatal COM Ràdio
per un acord entre ambdues

emissores. Igualment, cal desta-
car les moltes activitats culturals
paral·leles que s’organitzen des
de l’emissora en forma de con-
certs, festes o col·loquis i el
paper que juga l’emissora en
forma d’escola de ràdio a tot
aquell que es vulgui dedicar al
periodisme.

El Patronat de la Ràdio està
encapçalat pel seu president,
l’alcalde de Puig-reig, i la titula-
ritat és municipal. Ràdio Puig-
reig té la seva freqüència al
107.3 de l’FM i es pot escoltar
en gairebé tot el Berguedà i part
dels seus voltants.

Segurament, un dels moments més emotius va ser la Festa
dels 25 anys, quan representants de la vila, el Berguedà i
Catalunya van homenatjar el seu director i l’emissora. D’altres
premis concedits han estat:
➔ 1996. Millor emissora municipal de Catalunya (Premi

Rosalia Rovira de la Diputació) amb un import
d’1.000.000 de pessetes que van servir per modernitzar
i digitalitzar l’emissora.

➔ 1997. Micròfon d’Or de la Fundació Rafel Peris a Josep
Genescà pel reconeixement a la seva trajectòria i al
Fòrum 10. L’anterior havia estat en Joaquin Soler
Serrano.

➔ 2000. Premis de Ràdio Associació de Catalunya.
Accèssit a la final al costat d’emissores tan potents com
Catalunya Cultura i Ràdio 4.

➔ 2003. Premi a la Comunicació a Josep Genescà de
Regió 7.

PREMIS COMUNICACIÓ DE REGIÓ7.

Ràdio Puig-reig ha rebut diversos 
premis al llarg de la seva història

39
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ENTREVISTA

Josep Genescà,
referent de la ràdio 
berguedana
Quan es parla de ràdio al Berguedà, el
primer nom que sobresurt és el de
Josep Genescà, autèntica figura histò-
rica dins d’aquest sector. I la figura de
Josep Genescà porta implícita al seu
darrere el nom de Ràdio Puig-reig, els
inicis de la llibertat d’expressió al país,
el desenvolupament de les ràdios
locals o el Fòrum 10.

Després de 27 anys
com a director de
Ràdio Puig-reig, ex-

cepcionalitat única en a-
quest àmbit, el seu tarannà
tranquil, integrador, amb
voluntat de servir al poble i
d’informar amb objectivitat
i rigor, segueix acompan-
yant, gaudint i fent gaudir
de la màgia de la ràdio a
molts berguedans.
—Com es va iniciar en el
món de la ràdio?
—Jo sempre havia tingut la
necessitat de comunicar,
d’informar, però podríem dir
que vaig començar quan a
Casserres estàvem intentant
organitzar el món sardanista
l’any 1979, i per fer publici-
tat vàrem anar a Ràdio
Manresa amb el Pau
Llorens a veure el Vicenç
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Comes, i aquest ens va proposar
de fer-la nosaltres mateixos. Així
vaig entrar jo en contacte amb la
ràdio, i allà em van anar donant
marge i vaig anar fent coses.
Després vaig entrar com a
corresponsal del Regió 7 al Baix
Berguedà. 

La inauguració de Ràdio
Avinyó va significar obrir unes
portes de la comunicació local
que a la comarca no teníem, tot i
que en Fraga Iribarne va tancar a
l’època de Franco una emissora
a Puig-reig, i després d’assaben-
tar-me del seu funcionament i
organització vàrem muntar un
grup de gent per tirar endavant
el projecte. La figura de l’alcalde
Ramon Coma va ser també molt
important per tirar endavant el
projecte. Ara, al cap de 28 anys,
un se sorprèn de la durada i
volada del projecte, tot i que de

bon principi, i malgrat el seu
caràcter voluntari, ens vàrem
prendre la ràdio amb el màxim
de professionalitat i no com un
joguet.
—Quina ha estat la clau, la filoso-
fia de Ràdio Puig-reig per man-
tenir-se tants anys?
—Primer de tot, el treball cons-
tant. A més, els que hem fet

aquest projecte ho hem fet des
de la vocació. Sempre hem tin-
gut clar que era l’emissora del
poble. De fet, el primer lema era
“Ràdio Puig-reig, emissora muni-
cipal, la veu d’un poble”. Ràdio
Puig-reig ha estat també una
gran escola de ràdio per als
col·laboradors que han anat pas-
sant, molts dels quals han aca-
bat dedicant-s’hi professional-
ment. Una de les satisfaccions
més grans que tinc és que Ràdio

Puig-reig ha estat una ràdio inte-
gradora. Fins i tot quan les ràdios
locals no es parlaven amb les
administracions, les vaig ajuntar
aquí per solucionar conflictes.
Igualment, no hem anat mai “en
contra de” i sempre hem seguit
una línea que ha fet que la gent
que ens sintonitza ens arriba a
escoltar i no només a sentir. La
nostra filosofia ha estat posada
d’exemple pel CAC (Consell
Audiovisual de Catalunya) i els

La inaugura-
ció de Ràdio
Avinyó va 

significar obrir unes
portes de la comuni-
cació local que no
teniem a la comarca”

“
DEBAT ELECCIONS GENERALS 2007.
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seus directors en moltes confe-
rències. 

Mai no he traït a ningú, sé
molt bé quan se’m diu una cosa
com a periodista i una altra com
amic. Em sento orgullós d’obrir
l’agenda i veure que gent de
variades disciplines, a part de
tractar-los professionalment,
s’han convertit en amics.
—En qualsevol acte el veig amb
el micròfon i la gravadora. La
ràdio per vostè deu suposar molt,
per invertir-hi tant de temps.
—La ràdio m’entusiasma pel que
significa de comunicació, però
també pels coneixements cons-
tants que vas adquirint en tots
els àmbits: tècnics, de coneixen-
ces personals, de preparació
d’entrevistes, etc. La ràdio ha
vingut amb mi durant 28 anys,
però això no hagués estat possi-

ble sense una família, sobretot la
meva dona, que suportés el tema
de la ràdio, mentre jo en gaudia.
A part, la meva feina professional
(en l’àmbit de les assegurances)
sense un horari estricte m’ha
permès compaginar-ho tot. 
—Ha tingut moments amb ganes
de deixar-ho córrer?
—Sí, per cansament o per pro-

blemes personals, mai perquè
m’hagi sentit castigat per ningú.
Però ara ja no ho dic això de ple-
gar, perquè, com diu la meva
dona, cada vegada que dic de
plegar acabo agafant més res-
ponsabilitats. El problema de la
ràdio amateur és que, com que
no es cobra, no hi ha mai una
plantilla fixa i, quan algú et plega,
encara tens més feina per fer.
Suposa un esforç important,
però jo sempre dic que no cal
perdre l’oremus. A més, saps

que la gent que ve a fer ràdio a
Puig-reig és gent a qui li agrada i
que ve a passar-s’ho bé i a fer
que l’altra gent s’ho passi bé, i
que potser més endavant farà el
pas a poder viure de la ràdio.
—I vostè no ha pensat mai dedi-
car-se a la ràdio, però tenint
nòmina a final de mes?
—Una vegada em van oferir
muntar una emissora de ràdio
professional, en concret l’Enric
Frigola, a Manresa, però vaig res-
pondre que no, perquè alesho-
res estava tirant d’una ràdio que
em permetia fer el que volia, no
depenia d’altres interessos
externs i em permetia continuar
amb la meva feina d’assessoria.
Sempre m’ho he passat bé amb
la ràdio que hem fet i més si et
sents correspost.
—I se n’ha sentit, de valorat?

Mai no he
traït a ningú,
se molt bé

quan se’m diu una
cosa com a periodista
i una altra com amic”

“
➔
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—Sí que ens sentim valorats, tant
a Puig-reig com a la comarca.
Hem intentat ser diferents, crear
un estil propi. Hem estat pioners
amb això de la ràdio: nosaltres
hem aconseguit que Ràdio
Associació de Catalunya es
comencés a escoltar al Ber-
guedà, hem estat els primers de
fer la Patum en directe, i també
per internet (ara fa tres anys) i, en
definitiva, sempre hem estat molt
ben acceptats a tot arreu, mal-
grat que ara els temps han can-
viat i hi ha una altra ràdio, moltes
televisions locals que aglutinen
molt i molta premsa. Abans érem
nosaltres i Regió 7.
—Ara tornen a tenir competència
directa amb Ràdio Berga.
—No m’he mirat mai Ràdio
Berga, en cap de les etapes que
ha viscut, com una competèn-

cia, i sempre he tingut molt de
respecte als companys per l’es-
forç que fan, ja que Berga no té
les mateixes necessitats infor-
matives que Puig-reig. Nosaltres
donem informació de tota la
comarca, però Ràdio Berga és
necessària perquè una ciutat
com Berga ha de tenir una infor-
mació molt localista que nosal-
tres potser no podríem donar.
Sempre he volgut unir i mai
separar. Hem de tenir en comp-
te, a més, que durant molt temps
Ràdio Berga es nodria de gent
feta a casa nostra. Tots plegats
hem de fer poble, perquè una
ràdio és una promoció a tots els
nivells i a tots el àmbits. A més,
Ràdio Berga ja està enfocada
amb una filosofia de caràcter
més privat.
—Hi ha massa mitjans de comu-

nicació, actualment, al Ber-
guedà?
—Si parlem de necessitat infor-
mativa, el Berguedà està ben
cobert. Informativament parlant,
com més n’hi hagi, millor. Ara
bé, des del punt de vista eco-
nòmic ja és més dubtós que hi
hagi espai per a tots. L’únic pro-
blema que veig als mitjans de
comunicació de la comarca és
que hi ha molta repetició de les

mateixes noticies i enfocades
de la mateixa manera. Faria
falta una mica més de creativi-
tat.
—Ara que s’ha posat de moda “la
crosta nacionalista als mitjans
públics”, vostè ha rebut pressions
polítiques?
—Sí, poques, però les he rebu-
des. El que passa és que jo no
he volgut mai ser el director de
l’emissora de l’alcalde, i per

No m’he 
mirat mai
Ràdio Berga,

en cap de les etapes 
que ha viscut, com
una competència”

“
FETS I GENT: COSES DE CASA AMB M. PUIG.
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això sempre que hi ha hagut un
canvi de govern he presentat la
meva dimissió a la junta de
govern. El que mana a la ràdio
és l’estructura pròpia, tot i que
l’alcalde, com a president, hi té
el seu pes. He viscut polítics
de tots els colors, sols, barre-
jats i fins i tot amb mocions de
censura, i les pressions han
estat puntuals, perquè sempre
hem volgut que l’espai, el mitjà
i el temps fos igual per tothom,
fet que ocasionalment no agra-
da al que governa. Dels infor-
matius sempre me n’he volgut
encarregar jo, perquè mai no
he volgut fer periodisme d’opi-
nió, per així garantir l’objectivi-
tat i evitar que els informatius
siguin una tribuna d’opinió.
—Espai informatiu, per cert, que
a part de ser el programa degà

de la casa ha rebut molts elogis i
bones crítiques.
—Al començament es deia
“Xerrades a mitja tarda”, però
segueix tenint el mateix format:
és una mena de magazine infor-
matiu que ha sigut un referent
perquè per aquí ha passat tot el
món polític, des de Manuel
Fraga Iribarne a Jordi Pujol. He
entrevistat a gairebé tots els con-
sellers que hi ha hagut a la

Generalitat. Hi va haver una
època en què cada dissabte
pujava un diputat del Parlament
o la Diputació. I tot això ho hem
aconseguit perquè ens hem
guanyat una credibilitat, perquè
nosaltres fem un magazine infor-
matiu extens, on donem l’espai i
el temps suficient al protagonista
que genera la notícia perquè tin-
gui l’oportunitat de donar a
conèixer el que faci falta. No

m’han agradat mai els informa-
tius plens de breus ressenyes
que semblen copiats els uns
dels altres. Per això, els nostres
informatius duren una hora o
dues i no es limiten a passar de
puntetes sobre la informació.
—Per cert, parlant de política,
en Max encara causa tanta
polèmica?
—En Max és un personatge
especial. Al començament la

44
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➔

EN DIRECTE.PARLANT AMB LA BETH.
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gent tancava la ràdio quan sortia
ell, però ara em consta que hi ha
molta gent que l’engega només
per saber quina en diu. Moltes
vegades l’he hagut de moderar
una mica, perquè ell s’ha creat
un personatge que ens ha donat
problemes. És sectari, ultradretà
i castellà, però s’ha de reconèi-
xer que es prepara molt bé els
seus programes.
—Amb tants anys de periodisme,
em podrà explicar alguna anèc-
dota.
—N’explicaré una que sembla
mentida de recargolada com és.
Em van convidar a l’aniversari
de la fundació del Consell
d’Europa a La Haia, juntament
amb altres 70 periodistes de
l’Estat. Doncs bé, quan va ser el
moment d’entrar, només dos
periodistes teníem l’acreditació

que feia falta per entrar, un de
Barcelona TV i jo. Els altres es
van quedar a fora, no sé exacta-
ment què va passar. El cert és
que vaig entrevistar Jacques
Delors, Marcelino Oreja, Marín,
etc., i vaig cobrir la informació de
l’acte per a la resta de periodis-
tes que m’esperaven a fora.
—A qui li agradaria entrevistar?

—Felipe González, perquè he
assistit a molts col·loquis seus,
però no he tingut l’oportunitat
de fer-ho. Crec que va marcar
una època amb una trajectòria
política molt significativa, però
sobretot perquè és un gran
comunicador i, a més, una per-
sona molt senzilla.
—I referents a la ràdio, n’ha tin-
guts?
—Luís del Olmo, Iñaki Gabi-

londo, María Matilde Almendros,
Juan Antonio Fernández Abajo.
Aquí, el que s’escoltava molt era
Ràdio Manresa i tenia com a
referent la Rosa Abel amb les
seves entrevistes, en Vicenç
Comes o l’Antonio Fernández,
que tenia una gran veu.

Doncs sàpiga que el meu
referent i el de molts altres és
vostè.

He assistit 
a molts
col·loquis

seus, per mai he 
tingut l’oportunitat
d’entrevistar a 
Felipe Gonzàlez”

“
JORDI PUJOL I JOSEP GENESCÀ A RADIO PUIG-REIG.
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Fòrum 10 comunicació

El Fòrum 10 Comunicació va néixer en un
esmorzar d’aquells de forquilla que so-
líem fer amb l’estimat amic en Ramon

Llobet, regidor de l’Ajuntament, en que un dia
parlant sobre el que podríem organitzar per
celebrar el desé aniversari de Ràdio Puig-reig,
se’ns va ocòrrer la idea de muntar unes jorna-
des no unes persones amb pes específic en el
món de la comunicació parlessin i debatessin
temes”. El projecte que havia de consistir en

agafar un lema predeterminat que es transfor-
maria en missatge i en tema,  i els professionals
dels mitjans de comunicació havien de fer taula
rodona al voltant d’ell va agafar cos. I va passar
que les persones convidades (Josep Cuní,
Vicenç Villatoro, Universitat Pompeu Fabra,
Miquel Calzada, Col·legi de periodistas de
Catalunya i Generalitat de Catalunya) van
acceptar el repte i moderats per en Josep
Genescà van debatre sobre el tema Comu-

nicació Avui. Altres convidats de rel·levància
van parlar a la taula rodona. 

Corria l’any 1991 i l’èxit de la 1a edició del
Fòrum 10 va tenir un ressó mediàtic important.
Doncs com diu en Genescà “ no era normal, i
encara no ho és, que un poble petit com Puig-
reig amb una emissora modesta pugués mun-
tar tot aixó”. Aquest any arribarà a la 18ª edició
gràcies sobretot a l’empenta, al treball i a la
“tossuderia” d’en Josep Genescà. 

DIFERENTS MOMENTS DELS FÒRUMS AMB MIKI MOTO, FRANCESC SANUY, J. M. TRESSERRES, SANTIAGO RAMENTOL I ANTONI REIG. 

➔
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El Fòrum 10 està organitzat per Ràdio Puig-
reig i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Puig-reig a la Sala d’Actes Dr. Llaverias
pels voltants de Sant Martí, patró de Puig-
reig, i ha aconseguit portar al municipi als
professionals I polítics més importants del
país (Jordi Pujol, Mònica Terribas, Salvador
Alsius, José Luís Barcelona, Albert Om,
Xavier Solà, Toni Clapés, Ramon Pellicer,
Antoni Bassas) són alguns dels moltíssims
noms que han passat pel Fòrum 10 gairebe
un centenar). Tot els actes del  Fòrum es
transmeten en directe per la ràdio i per
internet.

Josep Genescà defineix el Fòrum 10
Comunicació “com un exercici de debat sobre
un tema tan important com és la comunicació, i
sobretot fer arribar a la gent d’aquí el que real-
ment es viu en l’àmbit més especialitzat dels
grans mitjans comunicatius de les grans ciutats”.

Genesca explica  que  “enguany encara el
programa s’ha de definir, lligar les agendes de
tantes persones i totes profesionals amb molta
responsabilitats es força difícil a fi efecte que
despres no hi hagi canvis d’ultima hora. Per
aquest motiu tot i la premura i els contactes que
es fant gairebe d’un any per l’altre fins el barrer
mes no es pot definir el programa.

RAMON PELLICER, RAQUEL SANS, QUECO NOVELL I MÓNICA TERRIBAS.
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cansaladeria
bar- granja

Jussà, 1                 93 823 60 33 La Pobla de Lillet

➔ Artesans de de 1974
➔ Elaboració pròpia
➔ Productes artesanals 

de qualitat
La nostre manera de fer les coses es
casolana i posem tot el nostre saber.

Les nostres especialitats son els
productes de porc, de manera especial
la llangonissa i el fuet asecats al natu-
ral, bull blanc, bull negre, bull de llen-
gua, de dos colors i de fetge.

Botifarra de porc, blanca, negre i
d’arròs, no podem descuidar-nos del
tastet i de les coques de tast.

Falgàs
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Hostal Rural Santuari de Falgars

Cuina casolana del Berguedà

Ctra. Santuari de Falgàs, s/n 93 744 10 95 08696 La Pobla de Lillet

SERVEI DE BAR, RESTAURANT I ALLOTJAMENT

falgars@falgars.com                                    www.falgars.com

L'hostatgeria Falgars, situada al santuari del mateix nom, al bell mig
de la serra del Catllaràs, ofereix allotjament i servei de restaurant en
un paratge de muntanya esplèndid, que podreu descobrir gràcies a
una bona xarxa de camins.
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Necròpoli d'Obiols
Al voltant de la capçalera i a la banda
de migjorn de l'església de Sant Vicenç
hi ha una gran quantitat de tombes
antropomorfes (forma humana) i d'ex-
trems arrodonits que constitueixen una
veritable necròpoli. La seva morfologia
és encara visible i s'hi entreveu una
certa evolució tipològica.

La majoria de les tombes van ser
excavades a la pedra per acollir les des-
pulles de gent en edat adulta. La orien-
tació és la habitual en aquests casos, és
a dir amb el cap a oest, de tal manera
que el difunt s'encarava cap a l'orient,
on es trobava Terra Santa.

Obiols

S'arriba a Obiols prenent la carretera C-16,
d'Abrera a Berga, després d'haver passat
Gironella amb un trencant direcció a la
Colònia la Plana, d'on a menys d'un kilòmetre
s'arriba a l'església.

Les primeres notícies d'Obiols vénen del 888
pertanyent al comtat de Berga. L'església fou
dedicada a Sant Vicenç i la seva situació
geogràfica fou escollida com un dels puntals
de la repoblació de les terres berguedanes i
com a lloc de defensa.

L'església és un edifici de nau única, alta
i estreta, amb un absis en forma de trapezi

flanquejat per dues capelles que formen una
capçalera trevolada.

El seu exterior presenta una façana llisa i no
s'hi veu cap element decoratiu. El temple ha
estat fruit de diverses etapes constructives però
els seu estat de conservació és molt bo.

Com arrivar-hi

Descripció➔

➔

MARIA BALLÚS
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RUTES➔

Associació
amics de 
la Ruta de 
l’ermità

Travessa de muntanya amb
un recurregut circular i per
etapes, enllaçant 4 refugis i

un alberg. Discorre entre les
comarques de l’Alt Berguedà,
Ripollès i Cerdanya, per zones de
reconeguda bellesa natural i cul-
tural. Durant l’itinerari es podran
visitar diferents monuments
romànics. Es pot realitzar en 3
disciplines:     

A Peu, en BTT i a Cavall. El
recorregut en BTT té 162 km.
(desnivell acumulat 8.600 m.) A
peu té 95 km (desnivell acumu-
lat de 6.600 m.)

info@rutaermita.com
www.rutaermita.com

Cal Crida s/n - Castellar de n’Hug (Alt Berguedà)
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Ala masia de Cal Canudas, situada a la carretera
de Gironella a Casserres, s’ofereix unes excur-
sions a cavall pel Baix Berguedà ideals per a

practicar amb la família. Les rutes guiades a lloms
d’un cavall vorejant els camps de cereals i les roure-
des i alzinars són un autèntic massatge per l’esperit
humà; la noció del temps es perd tot fluïnt d’una aven-
tura colpidora que proporciona un relax inmens. Els
cavalls són tranquils i dòcils i el grup viatger no pot ser
més gran de quatre persones, amb un preu econòmic
de 20 euros l’hora. Per practicar aquest esport a Cal
Canudas no fa falta experiència i no hi ha límit d’edad.
A més, s’inclou una visita a la granja, i la possibilitat de
llogar la masia per a quinze persones. L’objectiu de
les activitats és apropar-se a la natura d’una manera
tranquila i relaxada i alhora aconseguir que el visitant
aprengui a manejar el cavall tant des del terra com a
sobre de l’animal.

ESPORT DE LLEURE➔

Cavalls Canudas
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D’altra banda, la família Canudas dis-
posa 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.

+ INFORMACIÓ

Després del punt km. 4 
de la BV-4132 un trencant 

a la dreta ens indica 
Cal Canudas

Cal Canudas

Cal Sargantana

C
-1

6

B
er

ga

BV-4132

C
-1

6

Casserres

Gironella

Gironella
Casserres

Font dels Torrecs
Cal Bassacs

Gironella
Cal Bassacs

COM ARRIVAR-HI➔

Cavalls Canudas
Km 4 de la BV-4132 Casserres
mòbil 620 82 99 30

El preu és de 20 euros l’hora, i

inclou una assegurança d’acci-

dent, 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 620 82 99 30.
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Alba Pellicer veu
Gemma Pellicer veu
Montse Rebullida veu
Olga Bartrina veu
Laia Vilarrasa veu

Isabel Corominas veu
Edna Ibàñez saxo i violí
Joana Niubó guitarra
Susanna Llorenç guitarra i veu
Josep Soldevila veu
Josep Valls veu

La Lluna, és un grup de folk, el qual
nou noies i dos nois provinents de
Puig-reig i Casserres donan vida a

aquest projecte musical.
Sorgits majoritàriament de la Coral

Infantil Cors Alegres de Puig-reig es van
unir ja fa més de deu anys per musicar
casaments i altres celebracions.

Actualment ja compten amb l’edició
de dos discos. El primer amb el nom de
-Les llunes- (Discmedi 2006). Es composa
d’onze temes on hi destaca principalment
la cançó “Pinta un somriure” amb la
col·laboració especial del grup bagenc
Gossos.

D’aquest disc n’han venut més de
mil còpies i l’han passejat per una gran

quantitat d’escenaris de la comarca.
El segon disc porta el nom -En viu-

(Discmedi 2007) i va servir per mostrar l’agraï-
ment a tots els incondicionals del grup
que demanaven un altre disc.

Conté setze temes, alguns dels quals
són propis de la banda i la resta són ver-
sions de altres grups catalans i de rock
dels anys 80, entre els quals s’hi troben
“que tinguem sort” de Lluís Llach; “Mentre
dormies” de Bars o el conegut “Boig per
tu” de Sau.

Les veus dels integrants de La Lluna,
donen espai a unes delicades i dolces
melodies que de ben segur deixen un bon
regust al nombrós públic que des de fa
temps les segueixen aferrissadament.
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La Lluna més tendre i
musical de la comarca

MANEL SUBIRÀ

MÚSICA➔

LES LLUNES.EN VIU.

COMPONENTS➔
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Aquest estiu l'expressió que el berguedà és
avorrit s'ha quedat desfasada i ha estat
impossible de dir. 

La Font del Balç situada a un entorn més que
idíl·lic, al terme de Casserres però tocant a Gironella,
n'ha estat majoritàriament la culpable.

Amb un total de 48 activitats programades i
com a eix central la música, s'ha degustat de deli-
cades i interessants actuacions com Feliu Ventura,
Esne Beltza, Mayka Makovsky, Nour, Vermú, La
Comunidad i un llarg llistat d'artistes que han fet
seguir a milers de persones dins els actes de la
programació del Festibalç ofert de dimarts a diu-
menge durant els mesos de juliol i agost. 

Els propietaris de la Font expliquen que el
secret del bon resultat és la il·lusió i el bon tracte
que reben tant els clients com els artistes, els
quals una vegada han participat, ja desitgen tornar
a ser programats.

A part d'això, són molts els grups que s'inte-
ressen i aporten els seus projectes personals per
poder passar pel local. Alguns d'ells capdavanters
del mercat musical com poden ser la gent d'hace
color entre molts d'altres. 

Per aquesta tardor ja hi ha preparades exposi-
cions, dj's, poesia i molta més música en directe,
això sí, sempre amb el principi i la pauta de la bona
qualitat.

Els propers: els ja habituals concerts de  la
Berguedana de jazz, el grup U-ma, apadrinats pel
rocker ultra minimalista Pascal Comelade i que

proposen un concert a partir d'instruments de
joguina i altres estris, Boogie Dreams, Menaix A
Trua, els monòlegs de Berto de Cansancio, actor
cardoní presentador del programa Buenafuente ha
salido un momento.

A part s'hi podrà veure i escoltar un llarg seguit
de propostes, sempre apostant per la mescla de
disciplines i reforçant la solidesa i la línia que s'ha
seguit fins el moment, sense treure la mirada i
recolzament als projectes culturals de la comarca,
donant íntegre suport a les entitats culturals i aju-
dant a teixir la xarxa social berguedana. 

Amb l'objectiu de fer trontollar la comarca i una
vegada vist el resultat d'aquest estiu, la Font és
estricta i el dia a dia és un repte i una revisió del
treball fet per cercar uns paràmetres més clars
amb objectius reals a nivell qualitatius, tant per part
de les propostes que s'hi presenten com pel
benestar del públic que hi freqüenta. 

A part de l'abundant aspecte cultural a la Font
del Balç també s'hi troba una cuina jove per a totes
les edats. Menjar fet amb entusiasme, fàcil, que
sempre bé de gust i que no fa mandra el fet d'en-
taular-se. Varietat  d'amanides, pizzes de produc-
tes atípics, biològics i integrals, podran servir per
acompanyar una agradable estada dins d'un
immens paradís cultural.

La Font del Balç, 
d’emblemàtic 
a imprescindible EL GRUP NOUR.

LA BETH.

http://lafontdelbalc.blogspot.com

tardor 2008
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ART

L’artista que presentem
amb aquestes línies,
Marc Camps, és un pin-

tor expressionista –o, més
aviat, ultraexpressionista–, molt
més pel seu iberisme que no
pas per unes circumstàncies
d’aïllament místic que li van fer
guanyar el nom d’“El solitari de
Casserres”.

L’expressionisme, dins el
camp de la pintura, és el millor
exponent plàstic d’aquells es-
tats anímics de l’artista creador
en el qual conflueixen desola-
cions, drames i tristeses.  

En aquest endinsament trà-
gic, hi hem de trobar les raons

per les quals la gran pintura
espanyola hagi estat sempre
tan lligada a l’expressionisme
més descarnat. Molt abans
que la pintura germànica i pos-
timpressionista s’aboqués a un
expressionisme extrem, per
caricaturesc i esperpèntic, ja

havien sorgit entre nosaltres
els esfilagarsats pictòrics de
Valdés Leal i les esparracades
goyesques que marcarien
pautes, més tard, a Lucas
Padilla, Nonell i Solana.

El seu expressionisme tem-
perat i sense filigranes  “fauvis-
tes” i l’abundància de negrors
sinuoses seria insòlit –si no fos
pel present “nonellesc”– dins
d’una pintura, la catalana, que
està farcida de jovialitats cromà-
tiques i és un cant a l’alegria de
viure.

La pintura trasbalsada i
dolorosa del Marc parla molt
de tendreses i molt poc de res-
sentiments. És trist, perquè així
és la vida desolada de la gent
que pobla l’entorn humil de

➔

Marc
Camps,

el solitari de
Casserres

1965. 2008.
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l’artista. L’expressionisme li va
arribar per vies intuïtives i no
fruit d’una reflexió conscient.
Introvertit com era, no el van
influir gaire les sortides espo-
ràdiques a Europa. A més, per
la seva condició d’artista auto-
didacta, tampoc no es pot dir
que rebés influències de pro-
fessors, companys d’estudi o
grups literaris. 

La pintura de Marc Camps,
que neix com una font
cristal·lina, manté tota la seva
puresa mentre va fluint.

Va néixer a
Casserres,
un petit

poble del Berguedà,
fill d’un funcionari 
de l’Ajuntament”

“
Extracte d’un escrit 
d’Antonio Cobos
Crític d’Art del diario YA, de Madrid.
Membre d’A.E.C.A.
(Asociación Española de Críticos de Arte)L’HORT DE CAL MET. O. s. t. 55 x 46 cms.
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FIRES I TRADICIONS➔

Per a 8 persones:

➔ 600 gr. De blat de moro escairat
➔ 200 gr. D’os de pernil salat
➔ 150 gr. D’espinada
➔ 300 gr. De morro, orella i cua de porc
➔ 125 gr. De cansalada
➔ Una bola de sagí (llard i farina de blat)
➔ Sal
➔ 5 litres d’aigua aproximadament

Preparació
Posar el blat de moro a remullar
durant 24 hores. Seguidament
rentar-lo a raig d’aixeta i posar-lo
en una olla amb l’aigua al foc. Un
cop arrenqui el bull, tira-hi el pro-
ducte del porc i deixar-lo coure
durant 5 o 6 hores. Rectificar el
punt de sal a partir de mitja coc-
ció. Al final, afegir-hi unes pilotes
de carn picada.

Gironella i el blat de moro
escairat, van de la mà a
la Fira de la Puríssima

La fira de la Puríssima, 8 de
desembre a Gironella, oferirà

com tots el anys la possibilitat de
convivència entre la gent del
poble i d’arreu. L’organització no
s’oblida dels artesans ni de la tra-
dició, és famós el tast del blat de
moro escairat cuinat pel mestre
Miquel Márquez (o plat de la
pau); igualment els carrers de la
vila tornaran a viure la cercavila
de gegants i grallers i es tornarà a
organitzar el ja tradicional con-
curs de pessebres. 

BLAT DE MORO ESCAIRAT➔

EL 8 DE DESEMBRE, CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE LA PURÍSSIMA A GIRONELLA.
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INFRAESTRUCTURES➔

Casserres, més a prop

Segons l’alcalde de Casserres, Serafí Costa ”a més tardar
pels voltants de Tot Sants” finalitzaràn les obres del tram

de carretera que va de la C-16 (sortida Gironella) en direcció
a la vila de Casserres (Baix Berguedà). Podrem doncs, gaudir
més facilment d’aquest magnífic territori, alhora que es repa-
ra un greuge històric com era la manca de bones comunica-
cions del Berguedà Oest cap a la xarxa viària principal.

ENTRADA DESDE LA C-16 DIRECCIÓ CASSERRES.

ARRIVADA A CASSERRES.

IMATGES DE L’ESTAT DE LES OBRES EN EL TRANSCURS DEL MES DE SETEMBRE.

59
tardor 2008

PLANO DE SITUACIÓ.
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En motiu de la celebració d’enguany
del  80è aniversari (1928-2008) de la

primera ascensió a la paret nord del
Pedraforca per part de Lluís Estasen,
Josep Puntas, Josep Rovira i Jofre Vila, les
productores Fanàtik Visual i Soul Produc-
cions en coproducció amb Televisió de
Catalunya i Mercuri-SGP van realitzar el
passat mes de juliol el rodatge d’un docu-
mental que narra com va esdevenir
aquesta aventura. 

El documental, que dur per títol L’altra
cara de la forca, es podrà veure per
Televisió de Catalunya abans de finalitzar
l’any. Encara que abans existirà la possi-
bilitat de poder-lo veure en la presentació

oficial que es farà a principis de novembre
a Saldes. 

Aquest projecte ha comptat amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Saldes,
l’Institut Català de les Indústries Culturals,
Turisme de Catalunya — Marca Pirineus,
Diputació de Barcelona, el Centre Excur-
sionista de Catalunya, la casa d’esports de
muntanya igualadina X-avi Material de
Muntanya, i les marques comercials The
North Face, Buff, Korda’s i Fixe.

Sinopsi
Els protagonistes de l’aventura que rela-
tem són quatre persones del present que
simulen amb els mateixos condiciona-

ments tecnològics existents l’any 1928, la
consecució d’una via de muntanya, fins
aleshores, considerada un impossible. 

L’altra cara de la forca recrea la pri-
mera ascensió del Pedraforca per la cara
nord després de tres intents fallits. És una
història de determinació; de perseveran-
ça; de voler experimentar el desconegut i
de coratge; d’auto-superació; de risc i de
convicció; de realització personal i, també,
de treball en equip. És un exemple de com
la combinació de força i intel·ligència; de
joventut i experiència; de coneixement
propi i compartit és la millor garantia per
superar amb èxit qualsevol repte i per
vèncer la por a l’abisme que separa allò
que és vell, d’allò que és nou.

La narració és la prova que qualsevol
muntanya, física o psicològica, té múlti-
ples possibilitats de ser ascendida.
Aquest és el mateix motor que va moure el
grup d’alpinistes liderat per Lluís Estasen,
personatge principal de la història. Un
home que va impulsar, en una època de
llums i ombres, com és també l’actual, un
canvi de mentalitat col·lectiva a l’hora d’a-
frontar obstacles. 
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NOTÌCIES➔

Documental sobre el 80è
aniversari de la primera
ascenció a la pared nord
del Pedraforca

Fanàtik Visual i Soul Produccions
en coproducció amb Televisió de
Catalunya i Mercuri-SGP autors del
rodatge d’aquesta aventura

La Festa de Sant
Martí: és la festa

patronal de Puig-reig
i se celebra l'onze de
novembre i el cap de
setmana següent. 

En aquesta festa
el poble segueix la tradició d'escollir
pubilla i dames d'honor, amb la parti-
cipació en la votació de totes les enti-
tats locals. 

Diumenge la colla de geganters
de la població organitza cada any una
gran trobada de gegants.

Festa de Sant Martí
de Puig-reig
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LA SEU D’URGELL
ANDORRA

TUNEL DEL CADÍ COLL DE PAL

RIU BASTARENY

MAÇANERS

VALLCEBRE

� BORREDÀ

� LA QUAR

� VILADA
� CERCS

� BERGA

� VALLCEBRE

� FIGOLS

� LA NOU DE
BERGUEDÀ

� CASTELL
DE L’ARENY

� SANT JAUME 
DE FRONTANYÀ

� SAGÀS
� OLVAN

� GIRONELLA

� CASSERRES

� PUIG-REIG
� VIVER

� SERRATEIX

� GÓSOL

� SALDES

� GISCLARENY � BAGÀ

� GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

� ST. JULIÀ DE
CERDANYOLA

� LA POBLA
DE LILLET

� CASTELLAR
DE N’HUG

� STA. MARIA
DE MERLÉS

� MONTMAJOR
� MONTCLAR

� L’ESPUNYOLA

� CAPOLAT
� AVIÀ

� CASTELLAR DEL RIU

61

RIU LLOBREGAT

A SANT LLORENÇ
DE MORUNYS

SOLSONA

CARDONA

MANRESA
BARCELONA

PRATS DE
LLUÇANÉS

ST.QUIRZE
DE BESORA

CAPDEVANOL

RIPOLL

FRANÇA
PUIGCERDÀ

RIPOLL

ESPAI
PATROCINAT
PER

Consell
Comarcal
del Berguedà
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62 AVIÀ

Ajuntament 93 823 00 00
Consultori 93 823 03 31
Casal Gent Gran 93 823 02 57

Concurs i exposició de
Pessebres en miniatura
(Festes de Nadal)
Mercat setmanal (Dilluns)

BAGÀ

Ajuntament 93 824 40 13
Oficina Turisme 93 824 48 62

619 74 60 99
Dispensari 93 824 45 00
CEIP Galceran 
de Pinós 93 824 41 16
IES Alt Berguedà 93 824 41 36
Parc Natural 
Cadí-Moixeró 93 824 41 51
Parròquia 
Sant Esteve 93 824 40 31

Mercat setmanal (Dilluns)
Fira de Tots Sants
(dia 2 de novembre)
Festa de la Fia-faia
(24 de desembre)

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
Biblio. R. Vinyes 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

Mercat setmanal (Dissabte)
Festa dels bolets 
(1er. cap de setmana d’octubre)

BORREDÀ

Ajuntament 93 823 91 51
Consultori 93 823 90 91
Escoles 93 823 90 00
ADF 93 823 91 45

Mercat setmanal (Dilluns)

CAPOLAT

Ajuntament 93 821 50 40

Sant Martí a Capolat 
(11 de novembre)
Coforb 
(Diumenge sobre St. Martí)

CASSERRES

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

Balls (cada diumenge, 
ball al Local Cultural)
Mercat setmanal 
a la plaça Santa Maria 
de 8 a 13 h. (Dijous)

Ajuntament 93 823 80 25
Restaurant 
Castell de l’Areny 93 823 82 29

CASTELLAR DE N'HUG

Ajuntament 93 825 70 50
Oficina de Turisme 93 825 70 16

93 825 70 57
Dispensari Mèdic 93 825 70 10

Mercat setmanal (Dilluns)

CASTELLAR DEL RIU

Ajuntament 93 821 27 75
Alcaldia 608 99 86 63
castellarr@diba.cat

Trobada de Gegants 
(16 d’octubre)

CERCS

Ajuntament 93 824 78 90
Dispensari Cercs 93 824 85 27
Dispensari St. Jordi 93 824 86 51
Dispens. Rodonella 93 824 85 52
Dispens. St. Corneli 93 824 83 20
Farmàcia 93 824 82 52
Museu Mines 93 824 81 87

Festes de Nadal, 
Pessebre vivent
(Sant Esteve i Reis)
Revetlla de Cap d’Any

Ajuntament 93 823 10 55

Mercat setmanal (Dilluns)

FÍGOLS

Ajuntament 93 824 80 52

Santa Cecilia
(22 de novembre)

GIRONELLA

Ajuntament 93 825 00 33
Bombers 93 822 84 80
Creu Roja 93 825 00 05

Fira de la Puríssima
(8 de desembre)

Mercat setmanal (Dilluns)

GISCLARENY

Ajuntament 93 744 10 20
Refugi cal Tasconet93 744 10 16
Restaurant 
Cal Misèria 93 744 11 80
Rústic Vilella 93 744 10 09

Festa Major
(1er. diumenge d’octubre)

GÓSOL

Ajuntament 973 37 00 55
Museu 973 37 00 55
Dispensari 973 37 02 01
Centre de 
Muntanya 973 37 00 16

Fira de Tots Sants (31 d’octubre)

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Ajuntament 93 822 70 59
Dispensari 608 59 11 33

93 822 71 72
Oficina de Turisme 93 822 60 05

Mercat del bolet
(mesos de setembre i octubre)

Fira (1 de novembre)
Mercat setmanal (Disabte)

MONTCLAR DE BERGUEDÀ

Ajuntament 93 823 10 92
Hostal de Montclar 93 823 03 30
Cal Rale, Casa Emprius 
i Cal Peraire 93 824 60 11

93 824 61 58
La Tor (Agroturisme) 93 744 11 30

616 96 88 28
Cal Dominguet 93 824 61 77

MONTMAJOR

Ajuntament 93 824 60 00
Museu de 
l’Art del Bolet 93 824 60 67
La Tor (Agroturisme) 93 744 11 30
Cal Dominguet 93 824 61 77
Hostal de Montclar 93 823 03 30

Mercat setmanal (Dimecres)

AVIÀ

BAGÀ

BERGA

BORREDÀ

CAPOLAT

CASSERRES

CASTELL DE L’ARENY

CASTELLAR DE N’HUG

CASTELLAR DEL RIU

CERCS

ESPUNYOLA

FÍGOLS

GIRONELLA

GISCLARENY

GÓSOL

GUARDIOLA

MONTCLAR

MONTMAJOR

tardor 2008 I SERVEIS

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

ACTES I FESTES DE TARDOR

tasta/04-OK  22/9/08  00:42  Página 62



LA NOU DE BERGUEDÀ

Ajuntament 93 825 90 00

OLVAN

Ajuntament 93 825 00 13
Dispensari 93 822 86 19
Dispensari (d’Olvan) 93 822 19 99

Festa del Bolet a Cal Rosal
(mesos de setembre i octubre)

LA POBLA DE LILLET

Ajuntament 93 823 60 11
Oficina de Turisme 93 823 61 46

Festa del Bolet
(mesos de setembre i octubre)
Mercat setmanal (Dilluns)

PUIG-REIG

Ajuntament 93 838 00 00
Policia Local 93 838 05 25
Centre Assit. Prim. 93 829 00 19
Ràdio Puig-reig 93 838 08 50

Fira i Festa de Sant Martí 
(del 8 al 11 de novembre)
Mercat setmanal (Divendres)
XX Caminada Popular 
a l’Ametlla de Merola 
(28 de setembre)
Festa d’Homenatge 
als avis de Puig-reig
(28 de setembre)

Campionat de Butifarra 
a l’Ametlla de Merola 
(4 d’octubre) Per més informació:
www.ametllademerola.com
Festa Major de Fonollet 
(27 i 28 de setembre)
Festa del Roser a Can Pons
Trobada de Noies del Manager
(5 d’octubre)
Fòrum 10 Comunicació
organitzat per Ràdio Puig-reig 
(durant els mesos de novembre i
desembre)

LA QUAR

Ajuntament 93 825 00 13

SAGÀS

Ajuntament 93 825 11 50

Festa Major de La Guàrdia 
(7 d’octubre)
Festa Major de Sant Andreu 
(30 de novembre)

SALDES

Ajuntament 93 825 80 05
Oficina Informació 93 825 80 46
Farmàcia 93 825 80 74
Dispensari 93 825 80 36

Mercat Artesanal 
(1 de novembre)
Festa Major d’hivern 

per Sant Martí 
(11 de novembre)
Festa Major d’hivern a
Maçaners (Sant Serni) 
(30 de novembre)

SANT JAUME DE
FRONTANYÀ

Ajuntament 93 823 91 94

SANT JULIÀ DE
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

Festa de la Fia-faia
(24 de desembre)

SANTA MARIA DE MERLÈS

Ajuntament 93 825 04 00

VALLCEBRE

Ajuntament 93 822 71 31
Dispensari 669 59 11 33

93 822 71 02
Escola 93 822 76 66
Exposició M.A. 626 69 69 76
Cal Forner 93 822 72 94

Bar Cal Sastre 93 822 70 36
Restaurant 
Castellnou 649 20 27 71
Bar Cal Borni 636 85 78 69
Casa Cal Metge 93 822 60 34

Festa de Santa Bàrbara 
(4 de desembre)
Foc de nuet 
(nit de Nadal)

VILADA

Ajuntament 93 823 81 28
Dispensari 93 823 83 27
Farmàcia 93 823 80 82
Escoles 93 823 81 80

Fira de Bolets i 
Concurs Gastronòmic 
(als voltants del 12 d’octubre)

VIVER I SERRATEIX

Ajuntament 93 820 49 22

LA NOU DE BERGUEDÀ

OLVAN

LA POBLA DE LILLET

PUIG-REIG

SAGÀS

SALDES

S. JAUME DE 
FRONTANYÀ

SANT JULIÀ DE 
CERDANYOLA

SANTA MARIA 
DE MERLÈS

VALLCEBRE
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LA QUAR
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VILADA

ACTES I FESTES DE TARDOR

VIVER I SERRATEIX

Consell Comarcal
C. Barcelona, 49 3er Berga 93 821 35 53
Àrea Comarcal de Turisme
Ctra, C-16 km.96.2 Berga 93 822 15 00
Centre Informació Massís Pedraforca 93 825 80 05
Parc Natural Cadí-Moixeró 93 824 41 51
Oficina Turisme 
Consorci Parc Fluvial 93 838 06 59

EMERGÈNCIESIESCIES

Mossos d’Esquadra 088
Mossos d’Esquadra Berga 93 822 20 30
Bombers Berga 93 821 10 80
Bombers Gironella 93 822 84 80
Bombers Puig-reig 93 838 08 14
Bombers Guardiola de Berguedà 93 822 70 80
Ambulàncies 061
Urgències 085
Creu Roja Berga 93 821 33 11
Creu Roja Gironella 93 825 09 44
Urgències Alt Berguedà 608 59 11 33
Hospital Sant Bernabé 93 824 43 00

Espai patrocinat per el

Consell Comarcal 
del Berguedà

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

TURISME

EMERGÈNCIES

ACTES I FESTES DE TARDOR

tardor 2008
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Rehabilitacions i obra nova

Vine a Gósol 
i conviu amb la natura
Vine a Gósol 
i conviu amb la natura
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