TERRITORI

➔ 19

FESTES

➔ 34

Cercs

Gossos d’Atura a
Castellar de N’Hug

tasta
e l

b e r g u e d À

restauració
cultura
comerç
turisme
esports

núm

7

estiu 2009

foto luigi

Josep Monràs

➔ 11

➔ ➔ ➔ ➔➔

ENTREVISTA

®

2 estiu 2009

contingut
l

l

L’APUNT 05

TERRITORI 19

per Judit Carreras

per Rosa Serra

Un paisatge fascinant

l

L’HOMENATGE 07

El Barça

per Josep Maria Ballarín

l

ENTREVISTA 11

Josep Monràs

per Damià López

Cercs

l

MUSEUS 26

Museu de les
Mines de Cercs

l

PORTADA 32

El Festival
de la Baells

l

CONCURS 34

Els Gossos d’Atura de
Castellar de N’Hug

l

PERFIL 35

Josep Orriols
per Josep Masana

l

MUSEUS 39

Museu del Ciment
de Castellar de N’Hug

l

RESTAURACIÓ 40
Hotel
El Jou

l

FESTES 42 /43

Els Elois de Berga
El Segar i el Batre d’Avià

l

FESTES 44

La Pobla, terra de
festes i tradicions

l

FESTES 45

Festes Majors de
Olvan i Cal Rosal

l

FESTES 46

Festes de la Baronia
de Pinós de Bagà

l

FESTES 47

El Pi de les Tres Branques
XXX Festival de Cant Coral

l

FESTES 48

Mercat d’antiguitats
a l’Espunyola

l

AVENTURISME 49
L’Aconcagua

per Jordi Pau Caballero

l

RESTAURACIÓ 55

La cuina a la brasa
per Pep Masana

estiu 2009 3
STAFF

presentació

Tasta el Berguedà ®
És una realització de:
areagraficadigital
Copyright d’aquesta edició:
Adeugreb, S.L.
Plaça Sant Pere, 6
08600 Berga (BCN)
tel. 938 221 800
agd@areagraficadigital.com
Idea i disseny original: Claudi Boix
cbg@tastaelbergueda.cat
Maquetació: Pilar Cerrillo
Coordinació editorial: Pep Masana
masana@tastaelbergueda.cat
Han col·laborat: Judit Carreras, Josep Maria
Ballarín, David Bernabeu, Damià López,
Rosa Serra, Jordi Pau Caballero, Marta
Romera, Jordi Canudas, Sergi Solanellas,
Pere Ferreres, Joan Queralt i Joan Torra.
Fotografies: Luigi, Carme Santeularia, Jordi
Pau Caballero, Ricard Coxis, Eduard Pujals,
Ramon Saus, Quim Castilla i els ajuntaments d’Avià, Bagà, Castellar de N’Hug,
Cercs, Olvan i La Pobla de Lillet.
L’acudit: Jaume Capdevila –KAP.
Imprimeix: Norprint D. L. B-54258-2007
Els 15.000 exemplars d’aquesta publicació es distribueixen gratuïtament a restaurants, hotels, bars,
cafeteries, caixes d’estalvi, oficines de Turisme del
Berguedà, Palau Robert de Barcelona i diferents
mercats de Barcelona.
No ens fem responsables de les opinions expressades pels nostres col·laboradors.

Festes Majors

A

mb l’arribada de l’estiu, bona part de les
viles i pobles del Berguedà: Gironella,
Bagà, Avià, Casserres, entre d’altres,
es bolquen a celebrar la seva festa major.
Per trobar l’origen de les festes majors
cal remuntar-se enllà del temps; de segur anaven lligades a la celebració del patró i tenien un
marcat caràcter religiós (era obligada la processó en honor del sant) i es completava la festa
amb algun acte lúdic: un ball o un àpat popular.
Als inicis del segle XX, les festes majors
van anar agafant més volada i com a actes més
concorreguts hi havia els balls d’envelat, els
concerts i la representació d’una sarsuela.

tota mena d’iniciatives populars: balls, sardanes, focs artificials, exposicions, i, malgrat que
s’ha diluït l’esperit de poble que tenia la festa, el
model actual aconsegueix conjugar la tradició
festiva d’antuvi i mantenir la vitalitat dels actes
més emblemàtics com el pregó institucional o
els balls d’arrels tradicionals; menció especial
mereixen el Ball Cerdà, la Dança de Falgars
o l’Almorratxa que es ballen a Bagà, Falgars i
Gironella i són signes visibles de la historia o de
la llegenda.
Aquest estiu cal, de nou, altra vegada,
gaudir de les festes majors del Berguedà i de
les seves peculiaritats.
Bon estiu i Bona Festa Major!

En l’actualitat, la festa major és la festa
grossa de les viles o pobles, on hi tenen cabuda

6 estiu 2009
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l’apunt
Judit Carreras (*)

El Berguedà,
un paisatge fascinant
C

om bé saben, les lectores i els lectors de Tasta el Berguedà
cada número d’aquesta publicació permet descobrir un bocí
d’una comarca sorprenent, una comarca que té un futur prometedor.
És cert, estem en uns moments difícils, en un context complicat
però també és cert que davant nostre tenim noves oportunitats econòmiques, tant industrials com de serveis. En aquesta ocasió voldria
centrar-me en les oportunitats relacionades amb el turisme.
El Berguedà té un potencial turístic a mig descobrir. En els darrers
anys s’ha avançat substancialment tant en la qualitat d’establiments
i serveis relacionats amb el turisme com en recursos turístics. Així,
tenim restaurants de primera categoria, i el mateix podem dir dels
allotjaments (càmpings, residències-cases de pagès o hotels rurals).
No cal dir que és un plaer visitar el patrimoni romànic de la comarca
(els recomano Sant Llorenç prop Bagà o Sant Vicenç d’Obiols), o el
patrimoni industrial (el Museu de les mines o la Torre de l’Amo) i per
descomptat és un plaer perdre’s pels jardins Artigues o els entorns
del Pedraforca.

Ara bé, des de les institucions encara queda molta feina per
fer, cal continuar treballant de valent. En primer lloc, cal parlar de
projectes i després parlar de qui i com portar-los a terme. Tenim
projectes que estan avançant amb pas ferm com ara l’estació
d’esquí de Coll de Pal però n’hi ha altres de pendents, com ara un
ambiciós espai museogràfic per La Patum o el desenvolupament
de la Via Verda del Carrilet.
El Berguedà és un territori amb un paisatge fascinant, un
territori ple d’oportunitats i les hem de saber aprofitar, depèn de
nosaltres.
(*) Diputada al Parlament de Catalunya

6 estiu 2009 ➔ L’ACUDIT
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l’homenatge
Josep Maria Ballarín

El Barça

J

Aquella final de Roma, ho dic potser
encegat, fou per a mi el més bell
partit de futbol que hagi vist mai"

➔

a sona tan sabut que ni en
fem cabal. El Barça és més
que un club.
Podria ser més que un club
si en comptes de jugar a futbol fos
una partida a pam i pet amb tota
la glòria dels jocs només per jugar.
Però fora menys que un club si el
posessin al nivell del Matadepera.
A veure si m’explico.
Sense voler ofendre a ningú,
ni remenar l’olla dels ressentiments,
el Realíssim per obra i voluntat
d’aquell manaia esdevingué més
que un club. L’aital manaia no tenia
res de ruc veia com els països amb
dictadura fos de sabre de dretes o
de garrot d’esquerres tenien molta

cura en els èxits dels sues atletes o
esportistes. Aquell home no podia
trobar esportistes de talla mundial
ni jugant a pam i pet, però se les
sabia totes. Va encarregar a un gallec com ell que muntés un equip
de futbol vestit de blanc amb blanc
de la bugada i que les guanyés totes però, era prou llest per deixar
guanyar el Barça de tant en tant.
Us estranyareu d’aquest acudit,
però em temo que l’encerto endevinant aquell personatge del Pardo.
En aquestes, justament acabada la guerra el Barça estava
als darrers bufecs, els veïns de la
mateixa ciutat gairebé ja li estaven
cantant els funerals.
Funerals haurien estat sinó hagués sortit el marquès de la Mesa de
Asta que ens el va salvar. I vet ací que
ja tenim el Barça tot i amb el Kubala
fent de gloriós segon de línea.

8 estiu 2009 ➔ L’HOMENTAGE

➔

I, ves com el Barça
esdevingué més que un
club. Era el fòrum on els
d’aquest terrer podíem
cridar les nostres mancances esbravant-nos de
tant en tant amb alguna
copa més o menys europea. Diguem-ho clar el
Barça esdevingué l’equip
d’un país, encara ho és.
Ja som a avui, però
per arribar a avui hem de parlar d’ahir. Quan
seguint la tradició nacional d’espicossar-nos
sense pietat el Barça era un desgavell, vinga
mocions de censura, xafarderies a balquena, dimissions i patacada on fa bony. Ningú
no podia imaginar-se que mentre Laporta
n’aguantés tantes, i ves que abans del triplet
va sortir el trisencer que és la contrària del
tripartit. Vull dir la Junta fent pinya, el Txiqui
més llest que un esmolet basc i el Pep venint
d’una gent de terra aspra que ha passat segles traient pa de les pedres. Aquella final de
Roma, ho dic potser encegat, fou per a mi
el més bell partit de futbol que hagi vist mai,

perquè el Manchester va jugar bé, a l’anglesa, passades llargues i just al peu del
davanter. Així va començar fins i tot amb el
Cristiano Ronaldo lluint el tipet i el dribling
de la bicicleta. Però els cadells sortits de
la Masia al cap d’un quart ja havien aconseguit d’envoltar els anglesos amb una teranyina de passa curta a teva i meva que
va acabar marejant-los. No m’allargo més
d’aquest coll. Hi ha dues maneres de fer
un gran equip de futbol. Una és el d’Abramovitx del Chelsea o el susdit Florentino.
A cops de talonari com diuen vulgarment
es fa una tropa de llogats, a tant la pela per
gol, diguem-ho així. A l’altre sistema s’hi
acosta el Manchester United i fa el ple en
el Barça que va guanyar la copa d’Europa
amb set jugadors de la cadellada al camp,
uns quants més a la banqueta i l’entrenador que també havia sortit de la Masia.
Confesso que això de la Masia m’emociona. Per sort no podem dir que els minyons
hagin sortit d’una fàbrica de teixits ni d’una
botiga del senyor Esteve, han sortit d’una
masia, de segles i segles de terra campa
en el que fou pla de Barcelona.

Tricampions
+ 2-6
+ Lliga ACB,

històric!!!
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l’apunt
David Bernabeu (*)

De Berga al cel blaugrana

L

a meva infància és Berga, és l’Hostal del Guiu, Sant Llorenç i els
Rasos. Als Rasos, on la gent hi esquia a l’hivern, jugàvem a futbol i passàvem estones mirant de plagiar el dribbling de taló de Johan
Cruyff, l’ídol de la meva generació. A Berga, reducte de barcelonisme
militant, vivíem el Barça de petits. Allí, al replà de l’hostal, tinc present
encara la joia desbordant del meu pare. Venia de comprar el diari, el
“Dicen”, referència aleshores del periodisme esportiu del país, i va deixar anar la notícia del segle: “fill meu, ja està, ja és nostre!”. Jo només
tenia cinc anys, però ja movia els cromos de la lliga i feia mesos que esperava que l’Ajax d’Amsterdam cedís i deixés marxar al millor futbolista
del món. No s’entén la meva passió pel futbol i pel Barça sense Cruyff.
La seva estrella, tant descomunal a l’inici com intermitent després, em
va ajudar a consolidar dos pensaments. Un, que no hi ha grans equips
sense grans jugadors. Ell sol va convertir en majestuós aquell Barça
de Michels, igual que el Barça del triplet no s’explica sense els 38 gols
del fenomen Leo Messi. I l’altre, que formo part d’una remesa perdedora de barcelonistes. Ens vam enganxar a Johan cinc anys i només
vam guanyar una lliga. Una, la novena, després de catorze anys. Per
la desena, en trigaríem onze més. I ens ho passàvem bé! Per això,
segurament, som més capaços que les noves generacions –filles del

Dream Team– de donar valor a la triple corona. Pels que hem crescut
amb Basilea com a icona, haver vist nou lligues i tres Champions en
els últims vint anys és com haver assistit a la refundació del club. El
Barça del declivi amb Rijkaard no l’ha canviat Laporta. L’ha mutat
Guardiola. Laporta és un supervivent a qui una gran part de socis,
en la moció de censura, ja havien sentenciat per culpa d’alguns dels
seus comportaments. Al límit del precipici, el president va desafiar el
sentiment majoritari –la derrota moral va ser històrica– i va acollir-se
a la norma estatutària, altrament vilipendiada. Va elegir a en Pep i la
realitat va arrasar la ficció. L’entrenador va refer, en un temps rècord,
les constants vitals del Barça campió, va rescatar la solidaritat al vestidor, va recuperar futbolistes que semblaven fosos, va gestionar els
missatges com ningú i va conduir magistralment els cracks. El 2-6 del
Bernabéu, el gol d’Iniesta a Londres o els esclats de Mestalla i Roma
acompanyaran per sempre un any inoblidable, amb firma blaugrana
en el pas de la junta per Berga i Gósol, que des de ja s’escriurà amb
“g” de geni. Del geni de Messi. 36 anys després, Claudi Boix, un amic
dels grans, m’ha tornat a Berga. De Berga al cel blaugrana.
(*) Periodista de cuatrl

l

10 estiu 2009

La Volta
Ciclista a Catalunya
arriba a La Pobla de Lillet
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entrevista
Damià López (Periodista de RAC1)

Josep Monràs
President Diputat d’Esports
de la Diputació de Barcelona

➔

el regidor d’esports Abel Garcia,
l’alcaldessa carme rosell amb
josep monràs president diputat
d’esports de la diputació de barcelona

12 estiu 2009 ➔ ENTREVISTA JOSEP MONRÀS

➔
Josep Monràs i Galindo va néixer el 1960 i és llicenciat en Psicologia per la UAB i amb títol de postgrau en Direcció del Desenvolupament Local per l’UPF. Alcalde de Mollet del Vallés i membre del
Consell Nacional del PSC, aquest ex jugador de basquet va visitar
la Pobla de Lillet amb motiu del final d’etapa de la Volta Ciclista a
Catalunya com a diputat d’esports de la Diputació de Barcelona,
tot representant a aquest organisme que ofereix assistència tècnica
i econòmica als ens locals de la província i que té competències en
el desenvolupament d’esdeveniments i programes esportius d’interès local.
—Quina és la seva trajectòria en el
món de l’esport i la política?
—Em vaig començar a vincular al món
de l’esport a la pròpia escola, on
vaig participar en moltes activitats
de les competicions que hi havia de
l’esport escolar d’aleshores. Vaig
començar a practicar el futbol, al
club de la meva ciutat. Després ja
vaig passar immediatament al que
ha estat la meva carrera esportiva,
vinculada a la disciplina del Club
Basquet Mollet, així que el bàsquet
ha estat el meu esport de sempre,

el que m’ha format, no tan sols a
nivell esportiu, sinó també com a
persona.
I això és el que ha fet que després donés el salt a la política. Per
tant sempre explico que la meva
responsabilitat al dia d’avui en
l’àmbit de l’esport no ve de la política sinó que ve en la seva essència del món de l’esport, que és on
m’he criat com a persona i en
definitiva també on he pogut
explorar tot allò que significa l’esport en la nostra societat.

josep monràs visita la pobla de lillet amb motiu del final d’etapa de la volta ciclista a catalunya acompanyat de diferents alcaldes del berguedà.

—A l’Ajuntament de Mollet no hi ha una
regidoria d’esports, pròpiament; no és
un fet habitual. A què és degut?
—No és habitual, efectivament, tot i que
hi ha hagut altres experiències, com
Roma, i el seu alcalde va continuar
portant directament l’àmbit d’esports.
	Tot plegat s’explica fàcilment, encara
que no es practiqui sovint. L’esport a
la societat actual, a diferència d’anys
anteriors, juga un paper trascendental

en la salud, l’educació, la integració, la
cohesió del municipi. Per tant qui
millor que portar aquest àmbit tan
transversal que directament aquell qui
té la màxima responsabilitat en la seva
ciutat, en aquest cas l’alcalde.
Aquest és l’element fonamental que
va fer que no delegués la responsabilitat d’esports a cap altre regidor dels
que formen part de l’equip de govern
de la meva ciutat.
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“

josep monràs amb el president de la federació espanyola de ciclisme Juan Carlos Castaño i la presidenta de la catalana carme mas, a la dreta alejandro valverde.

Aquest compromís que he tingut
des de l’any 91 amb el meu municipi en l’àmbit esportiu va molt més
enllà de la pròpia competició que
juguen el conjunt d’entitats de la
ciutat, ja que el més important és fer
xarxa de cohesió social.
—Quins són els objectius i funcions
principals que desenvolupa l’Àrea
d’Esports de la Diputació?
—L’objectiu principal de la Diputació

de Barcelona, des de l’àmbit d’esports, és donar assessorament,
suport i recursos econòmics en
molts casos, a totes aquelles peticions que vénen des del món municipal. Des de la formació de tècnics,
incloent els estudis que un municipi
necesita tenir prèviament a la construcció de nous equipaments; i després, com no, la construcció de
nous equipaments.

		

L'objectiu

		

de la

		

Diputació,

és donar assesorament,
suport i recursos econòmics a les peticions que
vénen del món municipal”

A més, en aquest nou mandat, hi ha
hagut una directriu molt clara i decidida per part de la presidència de la
Diputació de donar suport en un
major grau als petits municipis; aquells
que tenen majors dificultats per tirar
endavant proyectes esportius.
Un exemple del Berguedà és la signatura que vam fer fa relativament
poques setmanes amb un conjunt
d’alcaldes i alcaldesses per tal de

➔

14 estiu 2009 ➔ ENTREVISTA JOSEP MONRÀS

La Pobla de Lillet amb la
Volta Ciclista a Catalunya
—L’aportació de la Diputació ha tingut una
incidència decisiva per què la Volta a Catalunya
hagi pogut arribar a disputar-se, oi?
—Sempre hi hem abocat tots els esforços, i hem
estat al costat dels municipis, aquells que reben
la Volta en les seves arribades i sortides. Nosaltres
donem suport a aquests municipis.
En el cas del Berguedà hi ha hagut la Pobla de
Lillet, que ha tingut arribada i sortida, i això ha
estat clarament voluntat de la seva alcadessa.
Per la Pobla significa molt més que una activitat esportiva; és el reconeixement d’aquest municipi dins del mapa del propi país.
La Pobla ha fet un esforç importantíssim per
poder rebre una Volta a Catalunya, un element
emblemàtic del ciclisme, reconegut internacionalment (forma part del ProTour), i per tant integra el
calendari internacional de curses ciclistas.
Tot plegat va provocar que molta gent
s’apropés a la Pobla per presenciar l’arribada i la
sortida d’etapa, i molta gent ha conegut aquell
fantàstic indret territorial que hi ha al voltant de la
Pobla i per suposat la mateixa Pobla.
I tot això sense obviar el seu pas per Berga i
d’altres municipis de la comarca.

estiu 2009 15

Josep Monràs visita el pavelló d’esports de bagà amb l’alcalde Nicolàs Viso.

➔

dotar d’una infraestructura tècnica que
pugui coordinar els esforços de tots
aquells municipis i per tant que es crein
les sinèrgies suficients per incrementar
i dotar de major qualitat la pràctica
esportiva d’aquests municipis.
—En què consisteix el projecte que
estem emprenent al Berguedà?
—El que estem fent ara al Berguedà és
un projecte pilot que fem també en
altres comarques, que és dotar d’un
tècnic en el conjunt de municipis per

tal que pugui coordinar tota l’activitat esportiva que es fa en aquestes
localitats, de molt pocs habitants.
—Com es delimita tot plegat?
—El límit l’establim amb col·laboració
amb els petits municipis. Poden ser
de 500, 1.000, 1.500…
No hi ha una delimitació per municipi
sinó per comarca. Nosaltres volem
que existeixi aquesta massa crítica
suficient per tal de dinamitzar i que al
final d’aquest procés puguem valo-

“

		
Ara al 		
		
Berguedà
		
estem fent
un projecte pilot que
és dotar d’un tècnic al
conjunt de municipis per
coordinar tota l’activitat
esportiva”

rar tot plegat conjuntament amb els
alcaldes i alcaldesses i veure quin
increment hi ha hagut, i per tant
aquests dos elements són absolutament centrals.
	Després el que tocarà d’alguna
manera és que els municipis, veient
l’excel·lència i el benefici d’aquesta
coordinació i d’aquestes sinèrgies,
puguin assolir aquest recurs del que
ara mateix la Diputació se’n fa càrrec pràcticament al 100%.

➔

16 estiu 2009 ➔ ENTREVISTA JOSEP MONRÀS

➔

—Parlin’s de la Festa de l’Esport…
—Hem celebrat la vuitena edició els
dies 6 i 7 de juny. No són uns dies
agafats a l’atzar. Ja sabem que el
dia 7 hi havia les eleccions al
Parlament Europeu, i això té molt a
veure amb la iniciativa que estem
portant a terme des de la Diputació
i en la que estan col·laborant moltes
entitats, la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis, l’UFEC, la Unió de
Consells Esportius de Catalunya,
esportistes d’elit com Rafa Nadal o
Ricky Rubio (per posar dos exemples concrets en dos esports absolutament diferents).
És un repte, un objectiu, poder traslladar al nostre nou Parlament
Europeu que pugui designar un dia
d’aquells que sol designar el
Parlament i que en aquest cas rebi la
denominació de “Dia de l’Esport a
Europa”.

josep monràs es va reunir a bagà amb alcaldes del berguedà.

	I per tant que es doni el significat
que realment té el món de l’esport a
la nostra societat. I en definitiva
aquests dos dies organitzem en el
conjunt de municipis que s’han inscrit a participar en la Festa de l’Esport diverses activitats esportives.

“

		
Tothom té
		
la possibilitat
		
de posar-se
unes sabatilles i fer esport”

No solament des de l’àmbit de la
competició (que també) sinó des de
l’àmbit fonamental del lleure. I per
tant no s’utilitzen només instal.lacions convencionals com ara pavellons, piscines, etc, sinó que celebrem activitats en el propi escenari
públic (places, carrers) per fer pràctica esportiva: passejades amb la gent
gran, en bicicleta, amb patins…
	Es tracta per tant de demostrar els
beneficis que comporta la pràctica
esportiva de lleure i d’activitat física
pel conjunt de la ciutadania.
—No parlem per tant d’esport de base
de forma exclusiva, sinó que en aquesta
iniciativa també hi ha participació de
col·lectius de totes les edats…
—Totes les edats i tot tipus de persones… No només parlem dels infants,
no solament dels joves ni dels adults,
ni de la gent gran; com no parlem
solament dels discapacitats. Estem
parlant de tothom.
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L’Àrea d’Esports de la Diputació i el Berguedà
	Tothom té la possibilitat de posar-se
unes sabatilles esportives i fer aquella pràctica que les seves condicions
físiques li permeti
	I es tracta de posar-li a aquesta iniciativa la màxima rellevància institucional posible perquè el conjunt
d’Europa se n’adoni de la trascendencia.
—Per últim, com valora els esforços
dels regidors del Berguedà?
—Molt positiu, i prova d’això és que el
tècnic que figura en el projecte que
estem realitzant no està imposat. És
a dir que si en els municipis, els alcaldes i regidors no s’impliquen, la
Diputació tampoc ho farà; i en el cas
del Berguedà tothom s’hi ha implicat.
	En aquests casos sempre el més
important és, quan tu engegues un
projecte, que el territori se’l faci seu i
se’l cregui, perquè si no és així estàs
desaprofitant uns recursos que
s’acabaran perdent.

—Com es manifesta el suport d’Esports de la
Diputació a les activitats esportives que se celebren al Berguedà?
—Dintre de les missions de l’Àrea de Diputació de
Barcelona s’inclou donar suport als ajuntaments
per la celebració d’activitats esportives de tota
mena i molt especialment de caràcter popular.
En aquest sentit convé destacar que l’import dels
ajuts previstos per enguany en aquest territori
són d’uns 100.000 €, superant àmpliament la
dotació de recursos destinats l’any passat
(74.000 €), la implementació d’una prova pilot als
petits municipis del Berguedà per dinamitzar
l’activitat físico-esportiva ha contribuït a aquest
impuls.
Enguany 21 municipis gaudiran d’ajuts per esdeveniments (curses, bicicletades, ....) i per material
esportiu, 14 municipis participen a la Festa de
l’Esport i 30 municipis en diversos programes
esportius (Edat escolar, 3a. edat, ...) doblant els
ajuntaments beneficiaris del darrer any.
—Quins aspectes considera més rellevants
sobre el suport per la construcció d’equipaments al Berguedà?

—L’Area d’Esports per tal de completar el
suport als municipis en l’àmbit esportiu, no
només ofereix ajut en l’àmbit de les activitats
esportives abans comentat, sinó que també
ofereix ajuts per la construcció, reforma i
millora dels equipaments esportius necessaris per dur a terme les pràctiques esportives
més diverses. En aquesta línia la Diputació de
Barcelona disposa del Pla de Concertació
2008-2011 on els municipis efectuen les
seves demandes d’acord amb les seves prioritats. Dins d’aquest Pla de Concertació s’inclouen prop de 2.000.000 € per fer front a 15
actuacions, tant de construcció com de reforma d’equipaments esportius, que es corresponen amb 12 municipis del Berguedà, superant àmpliament els 700.000 € atorgats dins
del període 2004-2007. Entre aquestes actuacions s’inclouen la construcció i reforma de
pavellons, camps de futbol, piscines de camp
d’estiu i pistes poliesportives. Al respecte
convé destacar també que l’Àrea ofereix
suport tècnic per la planificació, disseny i
gestió d’aquests equipaments.

20 estiu 2009
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Cercs és un municipi format per un conjunt de petits nuclis, Cercs B, Sant Jordi C, La Rodonella D, Sant Corneli E i Sant Josep F.

territori
Rosa Serra (Historiadora)

Cercs, el cor del Berguedà

E
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➔

E

s troba al cor del Berguedà
situat a la dreta del Llobregat, al voltant del Pantà de la
Baells envoltat de muntanyes com la
Figuerassa i els Rasos de Peguera.
És a Cercs on comença el Prepireneu i aquest fet és el que explica
la riquesa de boscos, l’abundància
de fonts i torrents; aquí es configura
el que els geògrafs han anomenat la
vall alta del riu Llobregat per que és
a partir d’aquets punt on el Llobregat ha retallat els últims congostos
abans d’entrar a les zones més planes de la vall.
Amb la construcció, entre 1972
i 1976, de l’embassament de la
Baells, la geografia i el paisatge
del municipi canvià totalment; l’embassament té una capacitat de
115 milions de m3 d’aigua i s’ha
convertit en un gran llac artificial, la
construcció del qual va negar tres
pobles —Sant Salvador, la Baells
i Miralles—, i obligà a construir-ne
un de nou, Sant Jordi, i un també
nou sistema de carreteres.

vista general.

➔ El municipi consta
de cinc nuclis

➔ Cercs, el poble més antic i que

fins a començament del segle XX
encara es coneixia amb el nom de
Pont de Raventí per què en aquets
indret hi havia un dels ponts més
importants de l’antic camí ral. El
poble és format per un seguit de
cases, algunes del segles XVII i
XVIII, construïdes entre els torrents
de Peguera i de les Garrigues.
Carrers estrets i costeruts, amb

forts pendents que s’enfilen esglaonadament pel pendís de la muntanya li donen una gran personalitat.
➔ Sant Jordi, construït entre 1972
i 1976 per acollir la població que arran de la construcció del pantà va
haver d’abandonar els pobles de la
Baells i Sant Salvador, és el poble
més nou de la comarca i concentra
bona part dels serveis i la població.
El seu nom ho diu tot d’una època
en que les reivindicacions nacionals
i democràtiques feien néixer un nou
temps.

➔ L'AJUNTAMENT
Carretera Ribes, 20
08698 Cercs
Tel. 938 247 890
Fax 938 247 991
Cercs@diba.cat
www.cercs.net
Població: 1.343 habitants
Extensió 43 km2
Altitud: Cercs: 650 m.
Sant Jordi: 740 m.
La Rodonella: 650 m.
Sant Corneli: 1025 m.
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➔ ENTREVISTA

Ferran Civil
l’alcalde

sant jordi de cercs i els pisos de nova construcció.

➔ La Rodonella va néixer quan el
municipi vivia l’esclat de la mineria als anys de la postguerra. A
l’entorn de la masia que li donà
nom, i després prop de la central tèrmica construïda el 1970, la
Rodonella és actualment un poble acollidor i alegre pel colorit de
les seves cases.

➔ Sant Corneli i Sant Josep, que
conjuntament amb la Consolació,
constituïen les colònies mineres
construïdes a finals del segle XIX
per acollir la població minera que
treballava a les mines. Avui Sant
Corneli és un dels pobles mineres
més ben conservats d’Espanya i
un centre de gran activitat turística.

—Present i futur de Cercs. Cap on va la Vila?
—Cercs s’encamina cap a un model de Vila sostenible i per tant respectuós
amb el meravellós entorn natural que l’envolta, potenciant els atractius
inqüestionables que posseeix. Oci: Embassament, Font Gran... Turisme
cultural: Museu de les Mines de Cercs, Església i Pont de Pedret, Ermita de Sant Jordi, Castell de Blancafort, Pont del Far, Masos de Vilosiu…
Turisme rural: Casanova de les Garrigues i la qualitat de vida i de serveis
que s’ofereixen en cada un dels seus nuclis (s’han rehabilitat tots el nuclis
i s’ha millorat substancialment en els darrers anys l’Atenció Sanitària i els
Serveis Socials, els Serveis d’enllumenat, aigüa i Neteja i l’Oferta de Serveis esportius amb una Zona Esportiva de primera divisió, amb remodelació recent
de les Piscinas i el Pavelló i la construcció d’una Pista de Tenis.
En la vessant industrial Cercs ha apostat decidida i fermament per la
implantació d’una gran multinacional del ram de l’acer inoxidable, Jindal
Stainless, amb una versió, el de Centre de Serveis, exquisidament respectuosa amb el Medi Ambient.
—Quines raons donaríeu per venir a visitar Cercs o per viure-hi?
—Per visitar-la: Natura, oci, turisme natural, industrial, rural i cultural, Festes del Rosaret declarada d’interès nacional.
Per viure-hi: A peu d’autovia (1 hora de BCN ), nuclis ben cuidats, i Serveis excelents… en definitiva… una xalada!!!

➔
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➔
➔ De Pont de Rabentí a
Serchs, i de Serchs a Cercs
El torrent de Peguera i el torrent
de les Garrigues conflueixen en un
únic curs d’aigua en un petit tram
abans d’entregar les aigües al Llobregat; en aquest punt, esquerp i
retallat per l’aigua es va construir
en època medieval un pont estratègic que a més de facilitar el pas
del camí ral va donar nom al lloc: el
Pont de Rabentí, fent al·lusió, sens
cap mena de dubte, a les aigües
vertiginoses, sovint violentes, que
tantes vegades baixaven rebent.
El pont marcava els límits entre
les parròquies de Santa Maria de
Serchs (del llatí Quercus que vol dir
roure i alzina) i de la Santa Maria de
la Baells (De Lapides bellos, que
vol dir “Belles pedres”) i a partir del
segle XIX dels dos municipis: el de
Serchs i el de la Baells fins que el
1941 el terme municipal de la Baells quedà agregat al de Cercs.

Amb l’arribada de la carretera i
amb la descoberta dels jaciments
de carbó el nom oficial de Serchs
s’anà imposant al de Pont de Rabentí; el 9 de setembre de 1980
l’Ajuntament acordà adoptar el nom
Cercs com a nom oficial responent
a les recomanacions de la Comissió
de Normalització Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

castell de blancafort.

El patrimoni històric
L

a història del municipi es remunta a l’època medieval, de la
qual es conserven importants testimonis arquitectònics com l’església preromànica de Sant Quirze de
Pedret, el castell de Blancafort, les
esglésies romàniques de Sant Jordi i Sant Salvador de la Vedella,
les restes dels masos medievals de
Vilosiu i els ponts del Far, romànic,
i el de Pedret, gòtic.
L’actual terme municipal es-

tava dividit entre diferents senyors
feudals; el sector de la Figuerassa,
Vilosiu i Cercs formava part del
castell de Fígols. Els dominis del
castell de Peguera arribaven fins el
Llobregat i incloïen el sector nord
del terme municipal, l’actual zona
de Sant Corneli. La vall del Llobregat era domini del monestir de
Sant Salvador de la Vedella i de
diverses famílies de la petita noblesa local.

La població vivia disseminada
en masies escampades des de les
terres més planes de la vall del Llobregat, on hi havia les masies més
riques i amb millors terres, fins a
més de 1000 metres d’altitud, on
s’escampaven masies en petits
planells en mig del bosc.
Als segles XVII i XVIII es construïren noves masies entre les quals
destaquen les del Galló, la Casanova de les Garrigues, Santa Ma-
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ria de les Garrigues, el Puig o l’Estany Clar, per exemple. També, tot
aprofitant l’abundància d’aigua, es
van construir molt molins fariners.
Al peu del Llobregat hi havia el molí
de Pedret, el de la Baells, el de la
Vedella i el del Puig; a la riera de
Metge, el molí del Nin i el molí del
Posas; al torrent de les Garrigues,
el molí de l’Andreuet i el molí de la
Font Gran; a la confluència entre els
torrents de Peguera i de les Garrigues, el molí del Pont de Rabentí;
i al peu del torrent de Sant Corneli, el molí de Capdevila. Bona part
d’aquets molins tenien escairadors
de blat de moro i als primers anys
del segle XX, també es van construir molins per moldre ciment, com
el de ca l’Agustí i del Galló, mentre
altres, com el de la Vedella, es van
transformar en serradores.
Als últims 150 anys el municipi
de Cercs ha viscut del carbó i pel
carbó. Els seus valuosos jaciments
han fet possible una rica activitat
minera i l’existència d’una història i
una cultura directament relacionada

➔ Ponts de totes mides

sant salvador de la badella.

amb la mina que, després de tants
anys, va finalitzar la seva activitat el
1991. Els recursos naturals expliquen la posada en funcionament
de dues centrals tèrmiques (1929 i
1970), una important fàbrica de ciment tancada el 1990, i la mateixa
construcció del canal industrial de
Berga (1880-1890) i de l’embassament de la Baells (1972-1976).

i de totes menes
El terme municipal conserva encara alguns dels ponts més rellevants
que han marcat les seves diferents
etapes històriques i entre els quals
cal destacar: el pont romànic del
Far, l’únic d’aquets estil conservat
a la comarca i el magnífic pont gòtic
de Pedret. Del segle XIX destaquen
els viaductes del Canal Industrial de Berga, i del segle XX, ja molt
més moderns, el viaducte de Vilada
sobre l’embassament de la Baells,
construït entre 1973 i 1976 dins el
terme municipal de Cercs i que durant força temps fou, amb els seus
cent metres, el més alt d’Espanya,
i també el pont de l’actual carretera C-16 a Cercs. Quants viaductes
i ponts exigirà la construcció de la
nova autovia de Berga fins a Baga?.

➔ Sant Quirze de Pedret
A l’extrem sud del municipi hi ha una
de les joies del patrimoni medieval de
Cercs, de la comarca i de Catalunya:

pintures de sant quirze de pedret.

l’església de Sant Quirze de Pedret,
una obra cabdal de l’arquitectura preromànica (segles IX i X) amb aportacions de l’època romànica (segles XI i
XIII). El pont gòtic, documentat l’any
1286, que travessa el Llobregat amb
la forma d’esquena d’ase, consta
de quatre arcs —inicialment en tenia
cinc— de mides desiguals; prop del
pont, i excavats a la roca viva, hi ha
un seguit de forats arrodonits que
corresponen als encaixos de les bigues de fusta que sostenien un pont
romànic.

➔
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➔ Aigua per la set

➔

L’aigua forma part indestriable de
Cercs i n’és un dels seus principals patrimonis. L’aigua natural,
dels rius, torrents i de les fonts,
però també l’aigua domesticada
i controlada per els avenços tècnics, des dels molins, fins al canal
industrial o l’embassament. Per
descobrir l’aigua, en totes les seves
manifestacions, Cercs us convida
a conèixer i a estimar uns paratges que formen part de la identitat
d’aquets poble:

➔ Font Gran

Es de ben segur, un dels paratges
més coneguts des que als anys
seixanta del s. XX fou arranjat el seu
entorn. Des d’aleshores ha acollit a
milers de persones que s’acosten
a apagar la set amb l’aigua i a gaudir de la frescor d’un dels paratges
més bonics de la comarca. A part
de la font natural, que brolla directament de la roca, hi ha fogons,
taules per menjar, serveis WC. i un

font del roure.

quiosc. També disposa d'una pista
per fer-hi esports i activitats de lleure i una zona de jocs infantils.

➔ Fonts de la Basseta
i de ca la Bòrnia

Situades al nucli urbà de Cercs, just
al costat del torrent de les Garrigues,
són unes de les fonts més concorregudes i visitades de la comarca.

➔ Font del Roure

Situada a la colònia de Sant Corneli, al costat de la Plaça de Sant
Romà, és un espai molt ben condicionat que compta amb taules,
bancs i fogons i una zona de jocs
infantils propera a la font.

font gran.

➔ Canal Industrial
de Berga
Pel terme municipal de Cercs
discorre una bona part de la vintena de quilòmetres del canal
industrial de Berga, una important obra d'enginyeria construïda
entre 1885 i 1900 amb l'objectiu
d'industrialitzar Berga a partir del
recurs energètic i gratuït que era
l'aigua.

El canal té una amplada de 3 m
i, tot i que en un 65% discorre a cel
obert, va caldre construir una trentena de túnels de 2,50 m d'altura,
dels quals alguns dels més llargs
són al terme de Cercs (la Consolació 800 m, Falguerà 300 m, el Galló
600 m o el Gall 601 m). D'especial
interès són els dos aqüeductes de
Cercs, sobre les rieres de Peguera
i de les Garrigues, prop de la Font
Gran.
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Tots els colors del verd
Bona part dels més de 46 km2 del
terme municipal són ocupats pel
bosc que dona color fins i tot, en
determinades hores del dia, a l’aigua de l’embassament. El terme
municipal compta amb paratges
d’una extraordinària bellesa que
comparteix amb els municipis veïns
i amb tothom que estima la natura.
Us proposem acostar-vos a aquest
patrimoni natural a partir de:

➔ Mirador de la Figuerassa

Situat al capdamunt del serrat de la
Figuerassa, des d'aquest mirador
es pot gaudir d'una meravellosa
vista panoràmica del Baix Berguedà i del Bages. S'hi accedeix per
la carretera forestal que condueix
a la Casanova de les Garrigues, a
partir d’una pista ben condicionada
que us permetrà conèixer llocs tant
interessants com La Balma, una
edificació singular que es va construir tot aprofitant, com a estructura

de la casa, la paret rocosa d’una
muntanya ben escarpada i vertical,
construïda als segles medievals i
que és un exemple de les poques
construccions d’aquesta tipologia
existents a Catalunya.

➔ Des del castell de Blancafort

Entre el tossal de la Guardia i la
Figuerassa es troba el paratge de
Blancafort des d’on, a més d’admirar les restes romàniques del
castell i de l’església de Sant Miquel, documentades des del 1174,
es pot gaudir d’una magnífica vista
d’una part del Berguedà: l’embassament de la Baells, la Serra del
Catllaràs, el Picancel, els Rassets
i Ensija.

➔ L’Estany

S’hi arriba des de la Figuerassa,
en direcció a Espinalbet; és un paratge de gran bellesa paisatgística i
interès natural, situat a la part nord-

campanar de santa maria de cercs.

oest del terme municipal. El seu
nom prové de que antigament hi
havia hagut un estany natural d’aigua de pluja que s’assecà i que avui
constitueix una gran prat natural davant de la casa del mateix nom.

➔ Àrea recreativa i font

de l'ermita de Sant Jordi

Situada sobre el poble de Sant Jordi, just a tocar l’església romànica
del mateix nom, consta de fogons
coberts, taules i bancs. Ofereix
unes excel·lents vistes panoràmiques dels pobles de Sant Jordi i
de Cercs i de l’embassament de
La Baells

➔ La Baga de les Nou Comes

Per la Baga de les Nou Comes
transcorre actualment un dels senders més coneguts de la comarca,
el Camí dels Bons Homes, que
uneix des de 1997, Queralt amb
el castell de Montsegur, a l'Arièja
(França). Pero per les Nou Comes
hi ha transitat des de l’època medieval tota mena de gent i en els
últims 150 anys els miners i la gent
que treballava arrencant carbó i
fusta a Peguera per l’anomenada
Ruta dels Plànols, una de les més
interessants de la comarca per què
sintetitza el patrimoni natural amb el
patrimoni miner.

➔
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Museu de les
Mines de Cercs
S

ituat a la colònia minera de Sant Corneli, el
Museu de les Mines de Cercs es va inaugurar el 1999, ara fa 10 anys, amb l’objectiu de
conservar, per una banda, el patrimoni tècnic,
documental,i històric relacionat amb la mineria
del carbó, i també el conjunt arquitectònic i urbanístics de la colònia minera de Sant Corneli,
situada a 1000 metres d’altitud. Es per tant un
projecte de turisme cultural que des de la seva
inauguració ha rebut més de 350.000 visitants,
l’equipament cultural i turístic més destacat de la
comarca tant pel nombre de visitants, com per
les activitats que organitza com per l’impuls cultural i revalorització patrimonial que ha generat.
Avui, a l’edifici que va ser primer convent de
la comunitat de religioses i després “Hogar del
Minero”, totalment restaurat, s’ha instal·lat la seu
central del museu, dedicat integrament a explicar la història i l’evolució tècnica de la mineria del
carbó de la comarca del Berguedà i que pre-

tén ser un centre d’interpretació de la colònia,
de la conca minera i de la història de 150 anys
d’explotació del carbó a la comarca. El Museu consta de quatre espais oberts al públic:
les sales d’exposició permanent on es mostra
com era la vida a peu de mina, les característiques i usos del carbó i un pis de la colònia de
la dècada dels quaranta; la sala d’audiovisuals;
una sala d’exposicions temporals i, per últim,
els 450 metres de la galeria Sant Romà on mitjançant un tren miner és possible veure com era
el treball a l’interior de les galeries.

La visita a l’interior de la mina és una de
les parts més espectaculars de la visita; un
tren miner introdueix els visitants a l’interior de
la mina Sant Romà. El recorregut, que consta de 450 metres dins la galeria, ens fa reviure
al lloc original com era el treball dins la mina.
Durant el trajecte de sortida de la galeria, que
es fa a peu, es veuen diferents escenografies;
els monitors expliquen les formes d’extracció
del carbó durant els 150 anys d’activitat dins la
mina, des de l’època del treball manual fins a la
mecanització definitiva.
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L’entorn de Sant
Corneli i de la Mina
L’entorn més immediat del
MMCercs ofereix la possibilitat
de visitar també altres espais
de gran interès històric, cultural
i turístic, que es poden visitar
combinats amb el MMCercs o
de manera independentment,
com per exemple les Petjades de
dinosaures. Visita guiada al jaciment paleontològic de Fumanya
o passejar-se amb el Carrilet Verd
del Berguedà, una manera diferent de conèixer el patrimoni històric i natural de l’Alt Berguedà.

➔
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El Carrilet Verd del Berguedà
És un original sistema de transport (tractor 4x4 i vagons equipats amb
calefacció, vidres, seients encoixinats i megafonia) que permet conèixer
racons amagats, pobles, camins rurals i de muntanya. Es proposen rutes
del Berguedà per a descobrir el patrimoni natural, històric i industrial d’una
manera còmoda i original.
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Festes i festetes
➔ Primavera

➔ Estiu

➔ Tardor

➔ Hivern

➔ 23 d’abril Aplec a

➔ Entre l’últim i penúltim cap

➔ Tercer diumenge

El que caracteritza aquest aplec es
el repartiment del panet que es fa
desprès de la missa.

Caminada Popular La Baells (a determinar cada any)

Els Reis Mags van a buscar el carbó al Museu de les Mines de Cercs
a Sant Corneli.

l’Ermita de Sant Jordi

de setmana de setembre

➔ Primer cap de setmana

➔ Segon cap de setmana
de maig

Festes del Roseret a Sant Jordi.
Gran Cargolada el diumenge al
matí/migdia.

d'octubre

➔ Segon dissabte de juliol

Festa de Sant Cristòfol i Trobada
de camioners a Sant Corneli.

➔ Tercer cap de setmana
de juliol

Festival de la Baells.

➔ 4t dissabte de juliol

Sardinada popular a la Rodonella.

➔ Primer cap de setmana
de setembre

Festa Major de la Rodonella.

➔ Segon Cap de setmana
de setembre:

Festa Major de Sant Corneli.

Festa Major de Cercs

➔ 1 de novembre

Mongetada popular a la Rodonella.

➔ Segon dissabte de desembre

Festa de Santa Bàrbara a Sant
Corneli.

de desembre

➔ 26 de desembre

Arribada del Patge Reial Hassan
a Cercs, Sant Jordi, la Rodonella i
Sant Corneli.

➔ 26 de desembre fins
al 5 de gener

Pessebre Vivent a Cercs.

➔ 31 de desembre

Revetlla i ball de Cap d'Any a La
Rodonella.

➔ 5 de gener

Cavalcada dels Reis Mags. Tradicional Cavalcada dels Reis Mags a tots
els nuclis del municipi (Cercs, Sant
Jordi, la Rodonella i Sant Corneli).

➔
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➔ 17, 18 i 19 de juliol de 2009
Des de l’any 2002 que s’organitza, el tercer cap de setmana
del mes de juliol, El Festival de la Baells. Una amplia proposta
d’activitats lúdiques i culturals es desenvolupen a l’entorn de
l’embassament i molt especialment a la presa: xerrades,
música, pintura, visites guiades a la presa i un gran castell de
focs són alguns dels elements que configuraran el festival.

Consell Comarcal
del Berguedà

Ajuntament
de Cercs

Ajuntament
de Berga

Ajuntament
de Vilada
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➔ Divendres 17 de juliol de 2009
1er. Concurs de pintura ràpida Festival
de la Baells. Informació Bases al 661 31
36 85. o www.actiuevents.com

➔ Dissabte 18 de juliol de 2009
➔ A les 9:00h
6è Concurs Fotogràfic Digital La Baells
➔ A les 10.00h
1er. Triatló Infantil del Berguedà organitzat per Club Triatló Berga
➔ A les 11.00h
Inici Taller: Fem de reporters!, concurs infantil de fotografia i muntatges fotogràfics
al larg del dia.
➔ A les 18:00h
Entrega de premis del concurs de fotografia infantil
➔ A les 18:00h
Inauguració 8ª edició Festival de la Baells
Xerrada a càrrec d’Eloi Cordomí: “El
perquè dels fenòmens meteorològics”.
Presentació de les Fotografies Digitals
presentades al Concurs.
➔ De 16:00h a 20:00h
Inici passejades amb el Carrilet Verd
Canoes i Banana Sky. Organitzat per
Berguedà Nàutic i LAC. Venda de tikets a
la carpa d’informació.
La Presa-portes obertes
Inflablei tallers infantils
➔ A les 20:00h
Visita guiada a l’interior de la presa
➔ De 22:00h a 00:00h
Activitats “ A Prendre la fresca”

➔ A les 23.00h
1er Concert de Jazz “La Baells en Concert”. A càrrec dels grups Portet-ComaTorcal i Room 608

➔ Diumenge 19 de Juliol de 2009
Exposició pintures 1er. Concurs pintura
ràpida “Festival de la Baells”
➔ De 10:00h a 14:00h
Inici passejades amb el Carrilet Verd
Inflable i tallers infantils
Scalextric
➔ A les 11:00h
9ª Travessa Popular al Pantà, 1500m
organitzat per Club Triatló Berga
La Presa-portes obertes
➔ A partir de les 12:00h
Jocs infables: "Recicla"
➔ A les 12:00h
Exhibició de vaixells radiocontrolats

organitzat per Modelistes del Club de
Lloret de Mar
Lliurament dels Premis 9ª Travessa
Popular al Pantà.
➔ A les 13:00h
Exhibició de wakeboard organitzat per
Club Nàutic Vilada
Visita guiada a l’interior de la presa
➔ A les 14:00h
Arrossada popular, venta de tiquets al
Bar durant els dies del Festival
De 16:00h a 19:00h
Passejades en barca pel pantà. Organitzat per Berguedà Nàutic.
➔ De 16:00h a 20:00h
Inici passejades amb el Carrilet Verd
Inflable infantil i tallers. Scalextric
➔ De les 17:00h a les 19:00h
La Presa-portes obertes
➔ A les 17:00h
Espectacle infantil amb el Grup d’animació “Koloraines”
➔ A les 18:00h
Activitats infantils “ A Prendre la fresca”
➔ A les 19:00h
Visita guiada a l’interior de la pressa
➔ A les 20:00h
Clausura 8ª edició Festival la Baells
Lliurament dels premis: 6è Concurs
Fotogràfic Digital i 1er Concurs de pintura
ràpida.
➔ A les 20:30h
Havaneres Grup “A Tota Vela” i cremat
de Rom
➔ A les 22:30h
Castell de focs artificials.
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Embassament de la Baells
➔

R

elacionat directament amb l’aigua, una de les principals riqueses naturals del municipi,
l’embassament de La Baells va ser projectat als inicis dels anys setanta. Es tracta d’una
important obra d’enginyeria hidràulica construïda entre els anys 1973 i 1976, aprofitant el
congost que li dóna nom, amb l’objectiu de recollir i embassar l’aigua del riu Llobregat i de la
riera de Vilada (o del Mergançol) per a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Nega una superfície de 365 Ha dels termes municipals de Cercs, Vilada i La Quar i la
seva capacitat és de 115 hm3 (115 milions de metres cúbics).
El pantà de La Baells, inaugurat el 7 de febrer de 1976 pel rei d’Espanya Joan Carles I,
té com a primera finalitat completar l’abastament d’aigua a Barcelona i l’àrea metropolitana,
assegurant els recs del Baix Llobregat, esdevenint la principal infraestructura de regulació de
tot el curs del riu Llobregat.
La seva construcció va provocar el desplaçament de moltes famílies del poble de Sant
Salvador de la Vadella i de cases disseminades a un poble de nova construcció i el tancament de la línia ferroviària de Guardiola de Berguedà a Cal Rosal (Olvan); alhora va obligar a
traçar un bon nombre de quilòmetres nous de carreteres, a construir el pont nou de Vilada i
a edificar, com s’ha esmentat, tot un poble nou: Sant Jordi de Cercs.
La presa de contenció de l’aigua és un mur imponent de formigó de 112 m d’altura i 22
m d’amplada, amb una curvatura de 302 m, que conté 115 hm3 d’aigua. Prop de la presa
es va construir, a finals dels anys 80 una central hidroelèctrica que aprofita l’aigua de la Baells
per a la producció d’energia elèctrica.
L’embassament de La Baells va comportar un evident impacte ecològic i humà en el municipis afectats, especialment en el de Cercs. Les aigües van negar una extensa part de la vall
del Llobregat i de la zona de la riera de Vilada (les úniques zones de conreu que existien a la
zona), el poble de Sant Salvador de la Vadella quedà totalment submergit per les aigües, així
com també l’antic nucli de la Baells i la seva meravellosa església romànica.
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Per conèixer el pantà des de dins: Visites guiades

Per descobrir i conèixer l’interior de La Presa del Pantà de La Baells, podeu
assistir al Festival de La Baells on s’hi organitzen visites guiades gratuïtes
(celebrat cada any el 3r cap de setmana de juliol).
Per altra banda, hi ha la possibilitat de fer visites guiades durant tot
l’any de dimarts a divendres, als matins. Cal concertar prèvia ment dia i hora
reservant l’activitat al telèfon: 938 248 187 -Museu de les Minies de Cercs.
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Associació
del Concurs
Internacional
de Gossos d’Atura
de Castellar de N’Hug
Salvador Juncà, president de l’Associació
i 30 anys Tinent d’alcalde de Castellar de N’Hug

Concurs Internacional de Gossos
d’Atura de Castellar de N’Hug
30 d’agost de 2009 a les 11 del matí, al Prat del Castell

E

l Concurs Internacional de
Gossos d’Atura va néixer el
1962 de les trobades que
feien una colla de pastors de la
comarca on competien per a
demostrar qui tenia el millor gos
d’atura. Des de llavors es celebra
anualment cada últim diumenge
d’agost, formant part del
Campionat de Concursos de
Gossos d’Atura dels Països
Catalans. Ha estat el millor que s’ha

fet per a la promoció turística del
poble, sobretot per la seva llarga
continuïtat. Aquest any ja ha fet 47
anys que es fa, i el fet d’haver-lo
convertit en internacional, anant a
buscar pastors experts, ha ajudat a
la promoció.
El concurs hi participan pastors
qualificats de França, Andorra,
País Basc, Aragó, Illes Balears i
Catalunya i es divideix en dues
proves.

A

questa entitat, que organitza i vetlla pel manteniment del Concurs Internacional de Gossos d’Atura de Castellar de N’Hug vol fer palesa,
a través d’aquesta eina, que els canvis són un factor
important en l’Associació la qual presideixo. L’Associació va néixer ara farà gairebé vint-i-cinc anys
i des d’aquí vull retre un petit homenatge a totes
aquelles persones: pastors, veterinaris, organismes
públics... que han fet possible
que any rera any s’hagi pogut
celebrar aquest esdeveniment
tant important per la nostra població. Però molt especialment
voldria agraïr la tasca portada a
terme pel Sr. Josep Orriols, com
alcalde de Castellar de N’Hug
i al capdavant de l’Associació
durant vint-i-cinc anys, els inicis
de la mateixa.
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perfil
Pep Masana

Josep Orriols

mitja vida fent d’alcalde

➔

És alcalde de Castellar de N’Hug
des de fa 30 anys. L’any 1979 va ser
elegit per primera vegada i ara diu que
quan acabi aquest mandat, plegarà.
En tota Catalunya tan sols hi han 21
alcaldes que porten tants anys en el
càrrec, dels quals dos més són del
Berguedà, a Viver i a Montclar.
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J

osep Orriols repassa aquests
30 anys (gairebé el que portem
de democràcia) de mandat on
ha estat el principal artífex de la
modernització del poble i de col·locar
a Castellar de n’Hug en un referent
turístic del país.
—Perquè es va presentar per
alcalde?
—El meu pensament no era ser alcalde, em van dir si volia formar part
d’una llista, més aviat per omplir-la,

però en aquests pobles tan petits
es pot votar a qualsevol membre
de les llistes per ser alcalde, tot
marcant una creu, i va resultar que
la majoria em va votar a mi.
—Vaja sorpresa!
—Doncs sí, perquè jo ni tan sols vivia
a Castellar de n’Hug, ho feia a la
Pobla, i vivia ben feliç conduint el
meu autocar de l’ATSA. Però vaig
pensar endavant.
—I també li va agafar gust a això de
fer d’alcalde.
—Efectivament, puc dir que he fet
dues feines que m’han omplert
molt. La gent sempre m’ha recolzat en cada elecció amb majories
de fins i tot 5 a 0 o 4 a 1, i he hagut
de competir de vegades contra
quatre llistes. Però, ara crec que la
meva etapa es pot donar per acabada, he de començar a pensar en
jubilar-me.
—De quines obres està més orgullós?
—Jo en destaco dues, que són la
carretera de Montgrony cap a
Ripoll i la carretera que va a la

“

		
El meu
		
pensament
		
no era ser
alcalde, em van dir si volia
formar part d’una llista,
i va resultar que la majoria
em va votar”

Cerdanya. Amb aquestes dues
infraestructures varem treure a
Castellar de N’Hug d’un cul de
sac, i obrir-nos a dues comarque
com la Cerdanya, important, i el
Ripollés. I això, per un poble que
apostava per viure del turisme va
ser bàsic.
—L’inici devia ser dur.
—La veritat és que quan vaig entrar
hi havien molts problemes de llum,
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d’aigua, amb les cases bastant
deteriorades, males comunicacions etc.., però varem apostar per
un projecte que passava principalment pel turisme, i molts eren reacis, doncs la industria tèxtil i minera
encara s’aguantava i ningú parlava
de turisme. Varem buscar una
estructura arquitectònica de poble
que fos uniforme a totes les cases
reformades, amb un mateix estil i
puc dir ara que el nostre poble és
un dels símbols a Catalunya de
l’imatge del món rural. De dues
fondes de res, hem passat a ser els
que tenim més volum turístic del
Berguedà i de bona part del país,
amb una capacitat de més de 500

llits i més de 1000 comensals.
Varem saber explotar les virtuts
d’un poble amb gran natura, aigua,
bolets i esquí aprop.
—I us van anomenar, fins i tot, el
poble més maco d’Espanya.
—Allò va ser un premi a l’esforç de
tot un poble, a més ens van donar
el Premi Turístic de Catalunya,
Premi turístic del Consell
Comarcal i Premi Nacional espanyol. Un altre punt fort per donarnos a conèixer va ser l’arribada del
final d’etapa de la Volta Ciclista a
Espanya.
—I per rematar, agafa un concurs
local de pastors i el converteix en
un concurs internacional de gossos

“

		
El concurs
		
local de
		
pastors
és el dia que pugen més
visitants a la comarca”

d’atura, esdevenint també un símbol de país.
—És el dia que pugen més visitants a
la comarca, després de la Patum,
uns 8.000. El concurs es fa des de
l’any 1962, i jo vaig pensar, tot
veient el declivi de la feina de pastor, una vegada vaig tenir el nostre
consolidat, d’organitzar una sèrie
de concursos a cada província de
Catalunya, Andorra i França. El
guanyador pot anar a competir a
Europa. La creació de la federació
de concursos de gossos d’atura
dels Països Catalans va ser cosa
meva i encara en soc president.
He de dir que sense el suport
mediàtic de TV3 no haguéssim

➔
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arribat tan lluny. El monument del
gos d’atura, inaugurat pel
President Pujol, dóna fe que hem
aconseguit crear altre símbol identitari de país.
—I a més teniu les Fonts del
Llobregat i Museus…
—Hem sabut potenciar les nostres
virtuts. Mira, l’any passat van venir
unes 150.000 persones a visitar
les Fonts, comptades amb un ecocomptador, i l’audiovisual “El
Llobregat, un riu amic” va estar
vist per uns 28.000 visitants, això
supera les xifres del 2007. El
Museu del Pastor ha quedat ben
atractiu per donar a conèixer
aquesta feina, i el Museu del
Ciment del Clot del Moro és fenomenal. A més tenim la Penya
Blaugrana i un local social no hi
caben tres autocars.
—Que li queda per fer en aquests
dos anys?
—Volem dotar al municipi d’un servei
de calefacció nocturn als carrers,
que tan sols funcionarà en cas de
nevades. Els carrers tindran un

cablejat elèctric soterrat que anirà
connectat a FECSA perquè així
quan nevi molt puguem endollar el
sistema i desfer la neu. Aquí, a
Castellar, la neu de la Purissíma, hi
ha anys, com el passat, que encara la tenim per a Sant Josep.
Serem els primers de la província
de Barcelona a tenir-ho.
També farem una nova torre de
telecomunicacions que garantirà la
cobertura col·lectiva de la TDT, la
telefonía mòbil i l’internet de banda
ampla. Aquí, sempre hem apostat
molt fort per les telecomunicacions,
i mentre en moltes zones encara no

hi ha ni cobertura de mòbils, nosaltres fa anys que en tenim.
—La crisi s’ha notat al poble, els
turistes han variat d’hàbits?
—A Castellar de N’Hug, donem molta
feina a gent de la comarca, i la crisi
s’ha notat més en el nostre sector
de la construcció. En quant al turisme hi ha hagut un canvi, però és
de fa anys, no d’ara. Abans venien
més famílies a passar quinze dies
seguits, ara és més turisme que jo
en dic “d’espardenya”, de passar
un dia aquí dalt i carregar de productes típics, i això també és conseqüència de que abans per venir
ja gairebé perdies un dia i ara amb
un cop de gas ja has arribat.

“

		
L’ajuntament
		
està sanejat,
		
tenim més
patrimoni que abans i un
poble arreglat i amb molts
serveis”

—D’aspectes negatius i polèmics
també n’ha viscut uns quants.
—No en vull parlar, com deia Pujol,
ara no toca.
—Quin futur té Castellar de N’Hug?
—Bo, tenim la mateixa població, això vol
dir que molt jovent es queda al poble,
perquè si marxen, tard o d’hora al
darrera hi van els vells. La desaparició
de l’escola va fer mal, però hem recuperat. A més, hi ha molta segona
residència, quan pugen tots, tripliquem la població, perquè hi ha més
cases de 2a que de 1a residència.
	I l’ajuntament està sanejat i solvent, nosaltres sempre hem pagat
al comptat, sinó podem pagar una
cosa al moment no la fem. Tenim
més patrimoni que abans i un
poble arreglat i amb molts serveis.
—I la comarca?
Em sap greu dir-ho, però no anem
bé, ens costarà molt recuperar-nos
de la perdua de feina, i més si
seguim anant cadascun a la seva,
com sempre, posant els interessos
locals i de color polític per davant de
l’interès comarcal.
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Museu del Ciment de Castellar de N’Hug

A

finals del segle XIX, el comte
Eusebi Güell, mecenes de l’arquitecte Antoni Gaudí, va encarregar la construcció de la que seria la
primera fàbrica de ciment pòrtland
a Catalunya. La va fer construir a la
zona del Clot del Moro del municipi
de Castellar de N’Hug, per aprofitar
la pedra calcària de l’indret.
La història de la fàbrica de ciment
Asland al Clot del Moro, ha viscut
anys de renom i èpoques de declivi
i silenci. La fàbrica es va tancar fa
uns trenta anys, després de gairebé
tres quarts de segle produint ciment
pòrtland. Malgrat això i degut al seu
atractiu arquitectònic, a la màgia que
han suscitat les seves formes entre
els turistes que transiten la carretera
i al fet de formar part del Sistema del
Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, un constant flux de
visitants ha gaudit d’un monument
industrial fantàstic i, fins ara, malauradament mut.

Actualment el Museu del Ciment
Asland de Castellar de N’Hug, seu
del Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya treballa per consolidar
l’edifici i mostrar als visitants els grans
espais i galeries que resten en ruïnes
de la fàbrica. El visitant també pot gaudir d’un centre d’interpretació que ens
explica per mitjà d’una exposició i d’un
itinerari que la farà parlar. Ens explicarà
moltes de les seves històries i de les

seves raons, i ens aproparà al procés de fabricació i descobriment del
ciment Pòrtland, un element destinat
a esdevenir el material constructiu del
segle XX. També ens mostrarà l’ús del
ciment en la construcció, amb volta
catalana; ens parlarà dels promotors
visionaris liderats per Eusebi Güell
que van constituir l’empresa Asland;
ens presentarà al seu creador, Rafael Guastavino, i el seu èxit increïble a
Amèrica amb el Guastavino System
que aplicà en la construcció de la
pròpia fàbrica; recordarà els homes
i dones que la feien funcionar; i, com
no, ens mostrarà la construcció èpica
d’una fàbrica que és el testimoni viu de
la construcció d’un somni.
La fàbrica que era propietat de
l’empresa Asland, va funcionar fins
a la dècada dels setanta, quan fou
tancada principalment a causa dels
elevats costos de producció que suposaven la llunyania i les dificultats
del transport.

➔ HORARI
➔ Del 16 de setembre al 30 de juny:

Dissabtes, diumenges i festius
de 10 a 15 hores.
Laborables, prèvia concertació.
➔ De l’1 de juliol al 15 de setembre:
De dilluns a diumenge de 10 a 14
i de 16 a 19 hores.
➔ Tancat:
25 i 26 de desembre i el mes de gener.
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restauració

El Jou hotel
E

l Jou hotel, és una finca de més de 150 hectàrees.
Ubicada al terme municipal de Guardiola de Berguedà.
L’allotjament disposa de 40 habitacions totalment
equipades i unes instal·lacions adequades per gaudir uns
dies, ven diferents.
El Jou, disposa de quatre sales amb diferents capacitats i un gran saló.
El seu entorn el fan especialment útil per tota mena
d’activitats a l’aire lliure.
Respecte a la gastronomia, gaudim d’una cuina de producte bàsicament tradicional, però també tenim elements
particulars, com són el sopars càtars o el menú degustació.
El nostre hotel, és visitat per diferents tipus de clients.
Per un costat parelles que es volen escapar de les inclemències urbanes uns dies i per l’altre famílies amb fills que
troben al Jou un espai idoni perquè la canalla pugui córrer i
gaudir d’uns dies a la muntanya.
El Jou hotel és un indret fantàstic per celebrar tot tipus
de celebracions particulars, des d’una boda, aniversari o
simplement una trobada d’amics.
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➔ COM ARRIBAR a El Jou

L’empresa també ens visita amb diferents objectius:
reunions, formació, activitats d’aventura, presentació de
productes, al Jou disposem de diferents sales totalment
equipades de molt diversa capacitat.

Per arribar a l’hotel des de Barcelona (110 km) ha
d’agafar la carretera comarcal C-16 direcció Túnel del
Cadí. Després d’haver passat per Berga, haurà de passar 2 túnels (si en passa 3, haurà de donar mitja volta) i
quan arribi a la central Térmica de Cercs (veurà 2 xemeneis a mà esquerra), ha d’agafar el trencall de Fumanyà,
Fígols, Sant Corneli que hi ha tot seguit i continuar per
aquesta carretera (B-4025) fins a Sant Corneli (no ha
d’entrar dins el poble). Just després de Sant Corneli hi
ha un trencall a mà dreta on veurà un cartell que indica:
El Jou. Llavors condueix 800 metres i ja veurà l’hotel.
Si té cap problema per arribar, no dubti en trucar-nos i
l’indicarem. 938 247 705.
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fires i festes
➔

Berga

➔

Avià

12 de juliol de 2009

Festa dels Elois

Festa del Segar i el Batre

Els actuals Elois són el resultat d’una
antiquíssima tradició gremial que es va
forjar a Berga –i a d’altres poblacions de
Catalunya– són també una manifestació de Teatre Popular; és a dir, “teatre
fet pel poble i per al poble”, segons la
definició aportada per Xavier Fàbregas.
Certament, els Elois no són organitzats
ni representats per professionals, sinó
pel poble mateix.
La celebració dels Elois esdevé,
cada any, un fet irrepetible: succeeix en
un espai i en un temps concrets, i el
poble hi pren part, bé enfilat dalt de les
cavalcadures, bé tirant aigua des dels
balcons, bé fent de públic.
Els Elois són essencialment, des de
la nostra perspectiva, una festa pretèrita, viva i singular que els berguedans
hem sabut fer i hem sabut perpetuar.
Visca Sant Eloi!

La festa del Segar i el Batre d’Avià
es va iniciar l’any 1989 amb la finalitat
de recordar la manera tradicional de
fer les tasques bàsiques de la sega i
la batuda, essent alhora un homenatge a la figura del pagès. Des de llavors es celebra cada any el segon
diumenge de juliol a l’era de Santamaria, on es fa la demostració pràctica d’aquells treballs i s’acompanya
de diverses activitats: fira d’artesania, trobada de puntaires, concursos de fotografia i de pintura ràpida,
mostra d’activitats tradicionals, mostra de música tradicional. És una festa
en la que participa tot el poble i que
agrupa a totes les entitats de l’Ateneu
d’Avià. Gràcies a ella s’han recuperat
tasques que ja feia anys que no es
veien a la zona.
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La festa comença a punta de dia, quan
els segadors van al camp i comencen la
sega amb el volant, l’esclopet i el garrot
de lligar garbes. A mig matí, cap a les
10, l’esmorzar del segador que han
preparat les dones: algun tipus de gra
amb cansalada, i variació de vianda a
cada festa. Després els segadors tornen a la feina i quan la sega és acabada
es porten les garbes a l’era on es para
la batuda i es fa voltar les eugues, es
gira la batuda, es fa el paller i es passa
el gra per la ventadora. Durant tot el
matí, els participants en el concurs de
fotografia aprofiten per treure les seves
millors fotografies. Al voltant de l’era la
festa s’amenitza amb música, venda de
productes artesans i demostració d’altres tècniques, com fer cordes o fer
punta al coixí amb una trobada de puntaires que està força arrelada. A la tarda
es realitza el concert de música tradicional que aquest any compta amb els
Bramatopin, grup de la Vall d’Aràn, i es

pot visitar l’exposició d’eines agrícoles,
acabant amb el repartiment del pastís
del segador, pastís tradicional de la
festa. Es tracta d’una festa en la que
principalment participa gent gran i
aquest any hem proposat que cada
segador porti un aprenent per tal de
garantir el futur de la festa. L’objectiu
bàsic de la festa és recuperar i preservar la manera tradicional d’efectuar les
tasques de pagès més significatives:
segar, garbejar i batre, en homenatge a
la feina de la pagesia.

44 estiu 2009 ➔ FIRES I FESTES

➔

La Pobla de Lillet

Terra de festes i tradicions
L’estiu és època de diversió, de
lleure, de sortides a l’aire lliure per
gaudir de l’entorn i dels espais de natura. Sens dubte, l’increment de les hores de sol i el bon temps fan que sigui
un període ideal per a gaudir tan d’activitats diürnes com nocturnes a la Vall
de Lillet. L’arribada del solstici d’estiu
és celebrat amb una gran revetlla la nit
de Sant Joan, festa que marca el punt
d’inici de dos mesos replets d’activitats
organitzades algunes des de l’ens local
i d’altres gràcies a l’esperit participatiu
de la gent del poble.
Som terra de tradicions, i és per
això que hem mantingut al llarg del
temps celebracions com la de Sant
Cristòfol, altre vegada tots els vehicles del municipi tornaran a ésser

beneïts. Així mateix, els poblatans
valorem la importància de mantenir
festes que refermen el caliu de poble;
cada cap de setmana dels mesos de
juliol i agost un barri o bé carrer de La
Pobla de Lillet celebra la seva festa:
la Plana, l’11 de juliol; la Plaça de
la Mola, el 18 de juliol; el Firal, el
25 de juliol; la Plaça del Capdavall, l’1 d’agost; la Plaça del Fort,
el 8 d’agost; i les Coromines, el
15 d’agost. Xocolatada, jocs de cucanya, ball i, en alguns barris, el sopar popular configuren el programa
d’aquestes jornades que any rere
any es segueixen celebrant gràcies a
la implicació i bona voluntat dels veïns de cada barri o carrer, on també
hi col·labora el consistori.

open internacional d’escacs celebra la 19a edició.

Els vespres dels divendres i dissabtes de juliol, l’esport i el companyerisme prenen una notable rellevància en el torneig de futbol sala on
hi participen diferents equips d’amics
poblatans i d’altres vinguts de municipis veïns.
Hi ha d’altres festes que amb
els anys han esdevingut una senyal
d’identitat del nostre municipi, aquest

és el cas de l’Open Internacional
d’Escacs que enguany celebrarà
la seva 19a edició entre els dies 3
i 9 d’agost. Aquest any tindrà com
a novetat, la inauguració d’un tauler de marbre construït a la plaça de
l’Ajuntament, lloc on es realitza la majestuosa partida d’escacs vivent. La
Vall de Lillet es vesteix de gala per a
acollir la representació de la lluita en-
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➔

Olvan / Cal Rosal

Festa Major d’Olvan

A Olvan l’agost comença
amb festa: concerts, balls,
concursos i activitats infantils des del 30 de juliol al
3 d’agost.

diferents actes de les festes d’estiu. (fotos: Eduard Pujals i Ramon Saus)

tre dues famílies senyorials de l’època medieval, i en la qual es proclama
vencedora aquella qui fa escac i mat
en el tauler de joc.
El dia 14 d’agost al vespre és
moment de reviure, enmig de la remor del Llobregat i gràcies a la música d’un grup convidat, l’emprenta modernista deixada per Antoni
Gaudí; és moment de deleitar-nos

amb les Passejades Musicals als
Jardins Artigas. Així mateix, el 22
d’agost el carrer del Verger acull la
ja tradicional Trobada d’acordions,
festivitat que tanca el calendari d’activitats dels mesos de juliol i agost.
amb el suport de la

Festa Major de Cal Rosal
Es celebra del 10 al 13 de juliol,
amb balls, espectacles,
sopar popular i jocs infantils. El cap de setmana del 3 al 5 de juliol
hi haurà noves propostes, com el
Rock’n Riu, un concert de Les Llunes,
un raid fotogràfic i
l’habitual trobada de
puntaries.
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➔

Bagà

➔ 18 i 19 de juliol

II Fira de Demostracions
d’Oficis Tradicionals i
II Mostra Gastronómica
de Productors
Agroalimentaris
del Berguedà

Festes de la Baronia de Pinós 2009
L’Edat Mitjana reviu a Bagà entre
placetes i carrerons. Amb el Mercat,
tornaran els artesans d’altres pobles
per oferir-nos les seves mercaderies.
Tornarà el dring de les monedes canviant de mà, el picar sorollós del ferrer,

l’olor intensa dels elixirs i les herbes de
qui ens vol guarir de tot mal amb pocions per alleugerir-nos el cos. Tornaran
els contadors d’històries i la vida al
carrer. Sonarà un altre cop el bullici del
temps medieval, el cant sobri dels

monjos i les danses cerimonioses i
populars.
Unim cultura i lleure en un acte de
recuperació de les nostres arrels i de
reafirmació de la nostra identitat. Aneu
al pati d’armes de Palau o a la plaça
Porxada, tanqueu els ulls i deixeu anar
la imaginació: podreu viatjar en la nostra particular màquina del temps. Veniu
a veure el que Bagàmedieval us ha
preparat amb molta cura per transportar-vos a uns altres temps. Us obrim
les portes de la vila i us convidem a
gaudir d’aquesta Setmana Medieval,
que tindrà lloc del 11 al 20 de juliol.
Només hi faltes tu, t’hi esperem!

Durant dos dies i pels carrers del nucli antic trobareu una oferta de més de
40 demostracions d’oficis tradicionals
en directe mostrant la elaboració dels
productes artesanals que des de temps
ancestrals han acompanyat les nostres
generacions.
Tot amanit amb la mostra gastronòmica de productors del Berguedà on
us delitaran amb un gran sortit d’ exquisideses variades de la comarca.
Per acabar d’adobar l’ambient hi trobarem una desena de recreació històrica
acampats al Pont de la Vila. Tots ells ens
traslladaran a l’època medieval amb exhibicions de tir amb arc, espases, etc.
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➔

Castellar del Riu

➔

Puig-reig

XXX Festival
Internacional
de Cant Coral
Catalunya Centre

Diada Nacionalista del Pi de les Tres Branques
El diumenge 19 de juliol.- El Pi de les Tres Branques és un pi roig, Pinus silvestris, segons
Carme Barceló Martí, de la Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat
de Barcelona: «En el bosc del pla de Campllong coexisteixen el pi roig, Pinus silvestris i el
pi negre, Pinus uncinata; la primera de les espècies és la dominant en l’entorn del Vell Pi
de les Tres Branques i el Jove és també un pi roig.» Malgrat que per molts sia considerat
pinassa (al Berguedà aquest tipus d'arbre rep el nom popular de pinassa), des de l’Ordre
de 20 d’octubre de 1987 té la consideració d'arbre monumental de Catalunya.

La idea d’organitzar els
Festivals de Cant Coral a
Puig-reig va sorgir arran de la
participació de la Coral al Festival
de la ciutat txecoslovaca de
Jilhava. Allà es va comprovar que
per organitzar un esdeveniment
d’aquest tipus no cal convidar a
una quantitat de grups gaire elevada. A més, es podien fer intercanvis amb les colles convidades.
Una vegada desenvolupada
aquesta idea, es va parlar amb els
responsables de la Capella de
Música Burés, que aprofitaven
l’estada de corals a Barcelona per
convidar-les a fer concerts a
Castellbell i el Vilar.

➔ Del 3

al 6 de setembre de 2009

Puig-reig

(Al pavelló d’esports)

Dijous , 3 de setembre: 2/4 de 10 del vespre,
➔ Coro Normalista de Puebla, Puebla (Mèxic)
Divendres, 4 de setembre: 2/4 de 10 del vespre,
➔ Cor de cambra Canticum Novum, Szeged
(Hongria)
Dissabte, 5 de setembre: 2/4 de 10 del vespre,
➔ Vocal Leo, La Habana (Cuba)
Diumenge, 6 de setembre: 2/4 de 12 del migdia:
➔ missa cantada a la parròquia de Puig-reig.
2/4 d’1 del migdia: sardanes a la Plaça nova
i recepció de les corals per part de l’ajuntament
6 tarda: concert de cloenda.
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➔

Vilada

➔

L’Espunyola

El Grup La Teia de Vilada organitza els 2ns. Encants X Mercat de recanvis i d’antiguitats

El diumenge 5 de juliol al Parc dels Gronxadors de les 9 a les 2 del migdia,
posarem a la venda tot el que la gent ens hagi donat.
Vine, tria i remena i podràs comprar qualsevol cosa:
claus, puntes, màquines de retratar, xapes, programes antics, fotos,
gerros, postals, sants, enciclopèdies i qualsevol altre cosa.

El diumenge 2 d’agost al Local Social.
Exposició de tractors antics a a mig matí engegada.
Intercanvi de plaques de cava: amb placa i ampolla commemorativa dels
10 anys. Web: www.espunyola.cat/fira

Trobada de Motos anteriors a l’any 1975

aventurisme
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Jordi-Pau Caballero
Guia de muntanya UIMLA i instructor del Nordic Walking INWA

Paisatges i sensacions
d'un berguedà a l'Aconcagua
P
➔

erquè no... intentar conèixer els meus límits, proposantme l’ascensió al cim de l’Aconcagua? La transformació
del meu cos i de la meva ment que va significar la meva
anterior aventura, juntament amb la forma física assolida, em
permetien plantejar-m’ho. Si en la travessa Empúries-Fisterra,
vaig treballar la tècnica de la Marxa Nòrdica, tot adaptant-me al
que anava trobant, desenvolupant aspectes més intuïtius del
meu ésser —o més Yin, segons la filosofia oriental—; en l’aventura andina em plantejava treballar aspectes més disciplinaris
—o més Yan—, com la planificació, el control de la ment mitjançant l’avaluació de les diferents circumstàncies i les decisions a prendre, i arribar a conèixer el meu límit, assolint aquesta situació extrema sense posar en risc la meva integritat.

pujant cap al camp 2, nido de cóndores.
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➔

1r dia/28 de novembre 2008
➔ Puente del Inca (2.752 m)
Confluència (3.368 m)
“Sóc a Puente del Inca, després d’haver estat tres
dies a Mendoza fent les corresponents gestions de
permisos, compres d’avituallament, lloguer de material, i servei de mules i camp base. La meva filosofia
és d’anar per lliure, sense cap suport extern, i en
solitari, sense sub-valorar, però, col·laboracions puntuals. La major part de gent qui hi trobo va amb
expedicions comercials. Aquest dia comença l’aventura, per la vall de los Horcones, cap a Confluència...
Arribant a Confluència em retrobo a en Carles, jove
escalador mallorquí que forma expedició amb dos
companys més, i amb qui vàrem coincidir a Mendoza.
Em porten un dia d’avantatge, però sembla ser que el
grup té problemes d’aclimatació.”
2n dia/29 de novembre
➔ Confluència (3.368 m)
Plaça Francia (4.100 m)

Confluència

“Magnífic dia en solitud. Surto al matí cap a plaça
Francia, en una jornada que m’ha de servir per
començar l’aclimatació i acostar-me a la meva gran
piràmide. La motxilla va lleugera de pes, i em deixo

cadascú. Me’n assabento de que cal passar un control mèdic i ho faig a darrera hora:
males notícies, mantinc una pressió arterial
elevada: a veure en quins paràmetres em
mouré en altura.”
3r dia./30 de novembre
➔ Confluència (3.368 m)

Plaza de Mulas

(4.230 m. Camp base)

paret sud de l’aconcagua.

embadalir pel paisatge, per la seva —i meva— solitud, i el seu magnificent silenci. Un paisatge desert i
llunàtic que contrasta amb la fastuosissima imatge
de la impressionant paret sud de l’Aconcagua.
Arribo a Confluència a darrera hora de la tarda, força
cansat. Ha estat una bona passejada i cal recuperar
forces. Els mallorquins tenen problemes i sembla ser
que només un està en condicions de seguir, en
Carles. En parlem i decidim continuar l’endemà plegats, unint forces però respectant les opcions de

“Amb en Carles reiniciem l’aventura dirigintnos cap al camp base. Som dels darrers en
sortir. He volgut descansar al màxim i no
preocupar-me per la pressió arterial.
Segueixo amb la medicació que habitualment prenc, tot esperant adaptar-me,
bevent molt de líquid. Piedra Grande, Playa
Ancha i Playa Chica constitueixen un llarg itinerari,
que voreja el cerro Piramide i el cerro de los Dedos.
Superat el pas sota aquesta singular muntanya, hem
de travessar els diversos rius que recullen les gèlides
aigües del desglaç, tot havent-nos de descalçar,
doncs el pas de les mules ens ha fet desviar del camí,
que va a la dreta de la vall. Superem diversos penitents, arribem a les runes del refugi militar ubicat a
l’antic camp base i superem el contrafort que ens
permet arribar a plaza de Mulas.”
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10è dia /7 de desembre

➔ Nido de Cóndores (5.250 m. Camp 2)
Berlín (5.930 m. Camp 1)

“La jornada és un veritable calvari. El dia és bo, però
el pes de la motxilla amb la sivella trencada, em venç.
Costa molt d’anuar el cinturó, amb el plumó a sota.
Maleeixo la motxilla, i en el darrer tram haig de parar
sovint. Arribo a Berlín sense forces per continuar cap
a Colera. No hi ha ningú i decideixo muntar la tenda.
Perdo el mòbil, que em serveix de despertador. Vaig
tocat. M’hauré de despertar com pugui. Abans de les
5 del matí és caminar a -30ºC, i més tard de les 7 ja
no tens temps d’intentar fer cim. Cal pujar però,
sobretot, cal baixar”
posta de sol des del camp base, amb el cim a l’esquerra (pàg.51)

6è dia /3 de desembre
➔ Plaza de Mulas (4.230 m. CB)
Canadà (4.910 m. Camp 1)
Plaza de Mulas (4.230 m. CB)

8è dia /5 de desembre
➔ Canadà (4.910 m. Camp 1)
Nido de Cóndores (5.250 m. Camp 2) 		
Canadà (4.910 m. Camp 1) 		

“Pugem a muntar el campament i a deixar material,
sense cap més història. Muntem la tenda petita, i de
pujada ens hem trobat amb en Juanito Oiarzabal,
que havia fet cim, com no podia ser d’altra manera.
Un dels seus companys va haver de ser assistit per
congelacions als dits dels peus.”

“Arribem a Nido de Cóndores cap a mitja tarda. El
fred és fa més palès. Comença a fer vent. Plantem la
tenda gran i en Carles es comença a trobar malament. Intenta ingerir brou calent i vomita amb mal de
cap... Són les 22:30 de la nit i evacuem cap al camp 1.
El mal d’altura ha pogut més i abandona.”

11è dia - 8 de desembre
➔ Berlín (5.930 m. Camp 3)
Independència (6.250 m)
Berlín (5.930 m. Camp 3)

		

“Em desperto a les 7:20 del matí, i d’un sobresalt
m’activo com si arribés tard a la feina... tot caient en
rodó sobre el sac. A 6000 m els excessos d’adrenalina no són bons. Les cartes eren marcades, i en
aquesta hora i en l’estat físic en que em trobo...
Reflexiono: el dimoniet de la ment m’empeny amunt,
la lògica i el sentit de supervivència, que ni boig... No

➔
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Colera. A les tres de la tarda arribo, emocionat i esgotat, a Independència, on el temps comença a girar.
Trobo algun alpinista que baixa deshidratat i sense fer
cim. M’estic una horeta i mitja, faig com puc les fotos
de rigor, parlo, agraït, amb la muntanya i baixo, íntegre però buit de forces i ple de vida, cap a Berlín, a
passar la darrera nit en altura.”
12è dia /9 de desembre
➔ Berlín (5.930 m. Camp 3)
Plaza de Mulas (4.230 m. Camp base)

poc abans d’arribar a berlín.

➔

puc prendrem el jorn de descans i intentar-ho a l’endemà, doncs el mal temps entra de nou... Hi ha la
possibilitat, però, d’arribar a un pacte, tot redefinint
l’objectiu: recuperar-me una mica i intentar arribar a
l’antic camp 4, Independència, on fer sostre i baixar.
Quatre hores més tard estic una mica millor i surto
cap a Independència, tot passant pel nou camp 3,

“La nit ha estat força dura. El fort vent ha començat a
bufar des de darrera hora de la nit. Pensava que
s’enduria la tenda. Al mati he estat una hora i mitja per
a desmuntar-la. Havia d’aprofitar els quatre minuts de
calma i esperar els cinc minuts de fort vent blanc,
amb la tenda enclastrada sota pedres... i anar desmuntant, aguantant al ras. La baixada fins a Nido de
Cóndores ha estat gèlida, sota una gruixuda capa de
neu lliscosa. He acabat de recollir material que havíem deixat, i he continuat cap avall. El fred ha anat
deixant pas a la calor. Sequera de gola, de nas, de
pit, de llavis, rostre ressec. A voltes llenço amb despit
la motxilla a terra... maleïda sivella... Aconsegueixo
arribar a plaza de Mulas amb llum del dia, amb l’ale-

gria de retrobar-me amb en Carles, que m’havia estat
esperant. L’eufòria del retrobament i de l’haver posat
fi a l’aventura, sa i estalvi, em dona ales per anar a
l’hotel a trucar a la meva companya i dir-li que ja podia
celebrar l’esperit del Nadal, que tot havia acabat. El
seguiment que de les condicions adverses de la
meteo en feia des de la Cerdanya, fins ara li ho havien
impedit.”
13è dia /10 de desembre
➔ Plaza de Mulas (4.230 m. Camp base)
Puente del Inca (2.752 m.)
“La retirada és molt, però que molt dura. Si no m’hagués estat esperant en Carles, possiblement m’hagués dedicat a descansar un dia abans de baixar. Però
en altura ja se sap que costa més recuperar. Tot i així
em va anar bé disposar d’un company per a eixir. El
camí es va fer inacabable. Una trentena de km sota un
sol desèrtic -feia tot just 36 h estava a 6000 m a
-30ºC-. El càlid acolliment de les cuineres de
Confluència i la bona recuperació hidrica em van revifar, assolint el miracle d’arribar a l’entrada del parc a
quarts d’onze de la nit, amb la tènue llum del capvespre... Un bon sopar a l’hotel, una bona ampolla de vi,
una bona dutxa... i a dormir.”
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L

a meva recuperació total de l’aventura andina va trigar forces setmanes, malgrat els “asados” i dolços amb
que em van obsequiar en la meva estada xilena. En dotze dies vaig perdre gairebé 10 kg -els mateixos que en dos
mesos de la travessa Empúries-Fisterra,
on només traginaba amb 8-10 kg de
pes-. Però a l’Aconcagua, el tragí va ser
de 35-40 kg, amb una motxilla que, a
mitja ascensió, va petar per la sivella,
endurint més les condicions, juntament
amb la verticalitat i la neu excepcionalment acumulada en aquella època de
l’any. Tanmateix, les duríssimes condicions de sequedat a Aconcagua, em van
afectar extremadament les mucoses, els
llavis i la pell de la cara, malgrat protegirme. El dur i llarg hivern amb que em vaig
trobar al tornar a La Molina, encara va
allargar més la recuperació.
La perspectiva del temps m’ha fet
valorar els objectius assolits en la seva
justa mesura. A l’abandonar el parc
provincial d’Aconcagua, el cos de
guardes ens va informar que, des de

sortida del nido de cóndores.

l’obertura de la temporada d’ascensions, només un 4% dels intents havien
assolit el cim. Era una de les primaveres més crues, meteorològicament
parlant, dels darrers anys. Un mes més
tard del meu intent de fer cim, aquella
setmana de gener morien quatre alpinistes vora el cim: dos per diferents
causes i en diferents ascensions, i dos

el cim de l‘aconcagua, al centre, des d’aprop del nido de cóndores.

més -entre ells un guia, amb les agòniques imatges sobre el seu rescat que
han donat la volta al món- degut a un
canvi de temps, fet que els va fer perdre l’orientació i passar una nit al ras a
quasi -40ºC. L’estratègia adoptada, la
bona adaptació a l’altitud, la correcta
hidratació, l’anar pas a pas, i el reorientar l’objectiu el darrer dia -no donant-

me per vençut, buidant-me i donantt’ho tot, però no posant la meva vida
en situació de risc- m’han fet gaudir de
la muntanya en la seva justa mesura,
ajudant-me a saber una mica més de
mi mateix. I, sens dubte, agrair a la
forma física i a l’experiència assolida en
la travessa Empúries-Fisterra, l’haver
pogut arribar tan lluny.
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recomanem

Hostal Pedraforca

Ctra. B-400 Km 10,5-08697 Saldes
(barri Maçaners)
Informació i reserves
➔ Tel. 938 258 021/938 241 000
Accés per Ctra. C-16 (E-19). Barcelona a
Tunel del Cadí, km 119, desviament B-400,
km 10’5
www.pedraforca.com
L’Hostal Pedraforca és un petit hotel de
muntanya de caire familiar, on el relax, la
tranquilitat i els bons àpats són els elements
diferencials. Envoltat de natura, és un lloc
idoni perquè la quitzalla campi pels voltants,
mentre els grans descansen. Disposa de 24
habitacions. Del menjador destaca la
excepcional vista a la muntanya del
Pedraforca, així com a la Serra del Cadí.

Mirador al Pedraforca

(1a categoria)
Ctra. B-400 Km 13,5 / 08697 Saldes
(Casa Carcau)
➔ Tel. 938 258 062
Accés per Ctra. C-16 (E-19).
Al km 119, desviament a B-400 i al km
12’5 per carretera de l’Obaga.
www.miradorpedraforca.com
camping@miradorpedraforca.com
Espectaculars vistes sobre la Serra del Cadí i
el Pedraforca. Piscines exteriors obertes a
partir del 15 de maig e interior climatitzada (tot
l’any). Restaurant amb cuina variada. Menú
infantil. Diferents tipus de bungalows. Zona
Wifi i punt d’access a Internet.
Obert caps de setmana, festius
i vacances escolars

Can Susen

(1a categoria)
Ctra. B-400 Km 10,5-08697 Saldes
Informació i reserves
➔ Tel. 938 258 103
Accés per Ctra. C-16 (E-19). Barcelona a
Tunel del Cadí, km 119, Desviament
B-400, km 10’5
www.campingsusenpedraforca.com
El càmping és a la finca anomenada Cal
Susen, dins els boscos de pi i roures que la
formen; amb unes excel·lents vistes tant al
Pedraforca com al Cadí. Vistes que les
podeu contemplar i gaudir des de les
parcel·les o des del nostre restaurant, assaborint plats de cuina de muntanya amb productes del Berguedà: bolets, carns, caça...
Obert tots els dies de l’any

Repós del Pedraforca

(1a categoria)
Ctra. B-400 Km 13,5 / 08697 Saldes
(Berguedà, Pirineu-Prepirineu, BCN)
➔ Tel. 938 258 044 / 938 258 055
GPS N: 42º 13’39” E: 1º 45’ 35”
www.campingpedraforca.com
pedra@campingpedraforca.com
Amb espectaculars vistes sobre la Serra del
Cadí i el Pedraforca. En un lloc privilegiat,
entre els nuclis de Saldes i Massanès, tocant
al Parc Natural Cadí-Moixeró. En plena natura, el càmping disposa de 140 parcel·les i és
plè d'arbres i amb gespa permanent. Ofereix
servei d’animació infantil. Piscines exteriors
obertes a partir del 15 de maig i interior climatitzada tot l’any. Restarant de cuina variada.
Obert tots els dies de l’any
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restauració
Pep Masana

A l’estiu… cuina al caliu
Q

uan l’home, va descobrir el foc,
ara fa uns 500.000 anys, també
va veure que si col·locava el
menjar al damunt, directament primer, i
després enfilat en un pal a una certa
distància, aquell producte era més bo i li
sentava millor. Mil·lenis després seguim
cuinant carns, peixos i productes a la
brasa amb aquella primera cocció. A tot
el món es segueix utilitzant aquesta
tècnica, però segurament si hi ha pobles
que són reconeguts per la seva tradició
en brasa són els argentins i els d’Estats
Units. Aquí, a Espanya i Catalunya la
brasa forma part de la cuina popular i a
més quan arriba el bon temps, la gent
omple els llocs i fonts preparats per
cuinar a la brasa. Anem a veure si els
grans cuiners ens ajuden a millorar la
nostra tècnica.

➔ Coure a la brasa o al caliu: coure
en la barreja de brases incandescents
i de cendra que resten d’un foc apagat (Diccionari de procediments culinaris).
5 consells argentins abans de coure:
➔ Hi ha d’haver quantitat suficient de
brases, per evitar quedar-se sense foc
a mitja cocció
➔ Repartir bé les brases, netejar la
parrilla, per fer-ho posar al foc i quan
estigui calenta passar-hi un paper.
Tornar-la a col·locar al foc, a uns 10 o
15 cm de la brasa.
➔ La carn quan arriba a la parrilla ha
d’estar a temperatura ambient.
➔ El que és mou són les brases, no
es passeja la carn volta i volta per la
parrilla, una vegada i prou. No s’ha de
tallar mai, per saber si està cuita.

➔ Les graelles massa amples fan que
alguns aliments caigui. Les dobles
van bé pels peixos. La graella va bé
per coure peces poc gruixudes. Els
productes més grossos va bé de coure’ls amb una barbacoa ovalada de
tapa amb respirador.
➔ Que és pot coure?, segons Toni
Massanés (director de la Fundació Alicia)
➔ Carns. Les que més s’adiuen són
les prou tendres per no necessitar coccions humides prolongades que les
estovin. Millor si, a més, tenen una mica
de greix: costellam i cansalada de porc,
entrecot de vedella i costelles de xai,
salpebrades, són excel·lents. També hi
queden bé salsitxes i botifarres crues i
xoricets. Les botifarres negres només
s’han d’escalfar. La cuixa de pollastre és
de les coses bones que hi ha. Peces

com el filet de vedella, és millor pintarles amb oli abans.
➔ Peixos. Poques coses hi ha al món
tan saboroses com unes sardines a la
brasa. Altres peixos grassos també hi
queden bé: verats, salmó… Hi ha qui
embolica els molls amb fulles de parra
abans de posar-los a la graella. Els talls
de tonyina es poden pintar amb oli i
coure poc. Tampoc no han de passarse de temps els mol·luscs que es vul-

➔
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guin obrir a la brasa, ni els crustacis.
➔ Verdures. Es poden coure a la
flama, a la brasa i al caliu. Quan es cou
una cosa a la flama, sobre el foc viu, se
socarrima del tot i la part de fora es
torna incomestible. És el cas dels calçots. Més lentament a la brasa es
poden fer les cebes tendres, espàrrecs
verds, carxofes, carbassó, panotxes
etc… Quant a l’escalivada, es fa al
caliu, sobre les brases ja somortes. Les
patates i sobretot les cebes, que
necessiten molt més temps, es poden
embolicar. També s’escaliven els moniatos, i no oblidem els bolets!
➔ Pa. Una autèntica delicades a la
brasa. Quant fa que no torrem a la llar
amb una forca una llesca de pa gitar,
l’untem amb un raig d’oli verge català i
l’amanim amb sal de les salines de la
Trinitat? O, si som més golosos, amb el
mateix oli i força sucre. O amb un bon
tros de fuet o somalla. Es pot saber
què caram esperem!
➔ La brasa com a alta cuina. En
Bittor Anguinzoniz del Restaurant
Etxebarri de Atxondo ha revolucionat el
món de les brases, aquest cuiner que no

surt mai al menjador, és capaç de preparar unes angules, ostres o anxoves
increïbles a la brasa i ara vol provar amb
el caviar. Ell per les carns fa servir els
ceps de la vinya i pel peix i verdura fusta
d’alzina. “Deien que amb la parrilla no es
podia fer alta cuina i jo em deia perquè
no, així doncs em vaig posar a investigar
i a dissenyar parrilles i instruments, però el
més important és l’ull, ni tecnologia ni res,
l’única tecnologia que val és l’ull d’un
mateix i això s’adquireix amb el temps. La
brasa no enganya, sembla senzilla, però
no ho és, si està ben feta té perfum, sinó
només fum, i sempre ha de potenciar les
qualitats del producte” diu en Bittor.

➔ Una mica d’orenga, una mica d’aji
molgut que és el chile picant i sal.
➔ Oli de brasa. Per tenir a casa i
poder sentir l’aroma a brasa als nostres
plats. En una olla s’hi tira un litre d’oli i
quan haguem fregit els productes agafem les brases i tal qual i ben calentes

les tiem a dins l’oli, anant amb compte
doncs sortirà molt fum. Es deixa reposar i es cola.

➔ Llocs del Berguedà on fer brasa

➔ Font gran de Cercs, Santuari de Paller
a Bagà, Gisclareny, Font de la Vinya Vella
a Bagà, Molí del Cavaller a Vilada.

10 restaurants de brasa

➔ Dues receptes per acompanyar

la brasa.
➔ Chimichurri. S’ha de preparar mig
dia abans, per què sigui més bo. És
com el gaspatxo o la paella, tothom té
la seva recepta. Aquí en va una:
➔ 1/2 tassa d’oli d’oliva
➔ 2/3 tassa de vinagre de vi
➔ 1/2 tassa de ceba blanca picada
petita
➔ 1 cullarada d’all picat molt fi
➔ 1/2 tassa de julivert picat fi.

➔ Restaurant el Recó de l’Avi

➔ Restaurant Cerdanya

C/ La Farga 10.
Guardiola de Berguedà
Tel. 938 227 672
www.elrecodelavi.com

Plaça del Fort, 5.
La Pobla de Lillet
Tel. 938 237 879
www.restaurant-cerdanya.cat

Especial atenció a la cuixa d’ànec d’aglà del
Berguedà a la brasa acompanyat amb farcellets d’espàrrecs verds i al peu porc brasa
amb all i juliverts i patata al caliu.

Si voleu menjar xurrasco del bo, no deixeu
de provar el seu xurrasco de “quilo” a la
brasa, els peus de porc no es queden
enrera.
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➔ Cal Garretà

➔ Hostal de Montclar

No es pot marxar d’aquí sense haver provat
el gustós xai lletó a la brasa, criat per la
mateixa família o l’entrecot de vedella del
Berguedà.

Experts en brasa, el seu xai i el quarter de
pollastre de pagés, acompanyats de parrillada de verdures, us faran gaudir d’allò més.

➔ La Roda

➔ Baix Pirineu

Graugés (Avià)
Tel. 938 230 154

Casa Sobreestrada s/n.
Avià
Tel. 938 231 825
De primer una parrillada de verdures a la
brasa, i en temporada les carxofes brasa,
de segon, maigret d’ànec fresc a la brasa,
una delícia.

Montclar
Tel. 938 230 330

Crta. Ripoll, núm 2.
Borredà
Tel. 938 239 060

Recomanem la costella de porc, el conill I
l’entrecot brasa en una carta no podeu
gaudir amb més de 20 segons, la majoría
fets a la brasa.

➔ Els Roures

➔ Restaurant Castell de l’Areny

Un clàssic. De primer, l’excepcional escalivada
a la brasa i de segon, peu de porc a la brasa
amb romesco. I ara, amb l’espai nou, “La
Fogaina”, terrassa “alternativa” enmig del bosc.

Molts anys dedicats a fer brasa, seria un
pecat marxar sense provar alguna peça de
la vedella que crien feta a la brasa
(bistec,entrecot o filet)

➔ Restaurant La teula

➔ Restaurant Frontanyà

Diuen que no hi ha res millor per començar
el dia que un bon esmorzar, i aquí en podeu
fer un dels millors, amb esmorzars de plat i
forquil d’embotits. la, bona brasa i gran assortit d’embotits.

Val la pena anar per fruïr del conill, xai o peu
de porc a la brasa macerat al pebre vermell,
tot acompanyat amb patata al caliu i bolets
de temporada a la brasa.

Crta. Rasos, km.4. Castellar del Riu
Tel. 938 213 561
www.rouresbergueda.com

Avda. Pau Casals, Avià
Tel. 938 230 280

Castell de l’Areny
Tel. 938 238 229
http.//castelldelareny.en.eresmas.com/

C/ Dalt, 3.
Sant Jaume de Frontanyà
Tel. 938 239 006
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llibres
Pinotti, el basket de un hombre libre

¿Pero quién
mató a
Olof Palme?
Autor: Ramon Miravitllas
La Patumaire Edicions

O

lof Palme, el líder més carismàtic
escandinau de la història, va ser
escomès en el centre d'Estocolm la
nit del 28 de febrer de 1986. El crim
va commoure el món. Però a partir
d’aleshores algú ha intentat furtar-nos
la veritat.
Gairebé un quart de segle després, no ha aparegut l’arma homicida.
Es tracta de la primera biografia
d’Olof Palme en clau espanyola. Una
obra on es reuneixen els seus familiars, amics, col·laboradors i còmplices polítics.

Franco Pinotti autor del libro Basket: enseñar a jugar. Franco es un genio, un inconformista que convence, un soñador que ama la libertad por encima de todo. Lo conocí en el
4-2-4 de Pardo, Ducamp, Torrents, Martín, Aguilar, Font, Pastor, del Castillo, Corella,
Cerdà, Puialtó, del Arco, Moñux, Casañas, Corredera, Riojo, Martínez, Espejo, Seguí,
Arolas, Alberola y Claudi Boix. (Article de Pere Ferreres publicat a Mundo Deportivo).

F

ranco Pinotti, entrenador superior y
“allenatore nazionale”, ex periodista y
scout, publica el libro técnico BASKET:
enseñar a jugar. Desde la experiencia
de más de 30 años entrenando y viviendo desde dentro el baloncesto profesional y de categorías inferiores, Pinotti plasma sus reflexiones y cuestiona algunos
mitos sobre la formación de jugadores.
En el texto, Pinotti plasma su dilatada experiencia en el mundo del baloncesto, que ha vivido desde todos sus
ángulos. Entrenador desde hace 31
años, fue también jugador y periodista,
siendo ampliamente conocido como
fundador de la histórica revista Nuevo
Basket. Actualmente, Franco Pinotti
trabaja en el departamento de Scouting
de la ACB, viendo y analizando centenares de partidos y torneos al año.

BASKET: enseñar a jugar afronta la formación de jugadores desde un
prisma diferente al habitual libro técnico.
Sí, hay ejercicios de entrenamiento, sistemas y diagramas, pero en él también
se replantea el método común de formación; Pinotti ahonda en cómo desarrollar
la técnica y táctica individual desde una
edad temprana, como base para una
formación global del jugador.
(Article publicat a la web ACB.COM).
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música
fotos:

Quim Castilla

15 anys de La Berguedana de Jazz

L

a Berguedana de Jazz –o
bdejazz, en la seva versió
abreujada– és una associació cultural no lucrativa creada amb
l’únic objectiu de fomentar la música en directe, i en especial el jazz i
les altres músiques improvisatòries.
La simple passió per la música
va ser el motiu que va guiar la creació de La Berguedana de Jazz l’any
1994 a Berga (Barcelona), i que li ha
permès oferir una programació ininterrompuda i de qualitat que podeu
consultar íntegrament a través de
l’enllaç a ‘concerts bdejazz’.
A bdejazz.net podreu consultar els concerts que anem programant, del qual al cap d’uns dies en

fem la crònica, i un espai de recomanacions on la intenció és encabir-hi totes aquelles propostes que
ens vulgueu fer arribar, especialment musicals, així com enllaços
interessants a webs de músics o
formacions que hagin passat pels
escenaris de la bdejazz.
Però aquesta web no tindria
sentit si no fos també un canal de
comunicació directa entre tots
aquells músics, socis, amics o
amants de la música en general i la
bdejazz. Per aquest motiu, podeu
fer-nos arribar qualsevol proposta,
dubte, crítica o aclariment enviantnos un mail des de l’enllaç indicat a
la capçalera.

L’única aportació econòmica
amb que compta la bdejazz per
desenvolupar la seva activitat gairebé
filantròpica són les quotes dels socis,
tots els concerts programats són
gratuïts. És per això que hem d’agrair
de forma especial la seva col·laboració, moltes vegades desinteressada,
que fa possible que continuem gaudint de música en viu i de qualitat.
I, ara que ja ens hem presentat,
també volem demanar la col·laboració de totes aquelles persones
que, com nosaltres, considerin la
música en directe un bé cada dia
més preuat pel qual val la pena
seguir dedicant tots els esforços
que siguin necessaris.

Celebració del 15è
aniversari de
La Berguedana de Jazz
a La Font del Balç
(Casserres, tocant a Gironella)

H

em celebrat els nostres primers 15 anys de vida amb
una Jam Session de tarda/nit amb
dues bases diferents. A la tarda a
càrrec d’Arnau Boix i friends i a la
nit comptarem amb “Audio Mental
Sprain”, el grup liderat per Arecio
Smith.
Es va fer un sopar a preus
populars per tots els assistents.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:

laberguedanadejazz@hotmail.com

o visitant la pàgina web:
www.bdejazz.net
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informàtica / internet
Jordi Canudas / Sergi Solanellas

Les xarxes socials

L

a comunicació d’avui en dia està canviant. En
aquesta nova era un dels mitjans que està agafant
més força és Internet. És aquí on podem trobar
una gran quantitat d’informació i comunicar-nos amb
altres persones gràcies a l’aparició de la tecnologia anomenada Web 2.0. La podríem definir com una web
basada en la interacció, que possibilita als usuaris crear
i distribuir continguts i que ha fet que les xarxes socials a
Internet s’hagin convertit en un fenomen massiu.
Un estudi realitzat indica que el 74% dels internautes espanyols utilitza xarxes socials, per tant, podem
afirmar que la força amb què ha aparegut aquest tipus
de xarxes a Internet és d’una gran magnitud.
Moltes persones creuen que les xarxes socials són
només per a joves, de fet són molts els pares que han
sentit a parlar i coneixen algunes de les paraules com
“Facebook”, “Tuenti”, “Myspace”, “LinkedIn”,
“Blog”, “Flickr” o “Youtube”, però no són gaires els
que saben respondre què són exactament i per a què

www.tastaelbergueda.cat

s’utilitzen. Molts d’ells pensen que “és alguna cosa
que està relacionada amb Internet” i que és una
manera de perdre el temps amb coses poc serioses.
Però la realitat és una altra. Aquestes eines permeten
comunicar-te, compartir fotos, compartir vídeos, fer
enquestes, participar en fòrums i fer moltes coses
més. Pretén fomentar la comunicació social i fer-ho de
la forma més propera a la vida real possible.
I si tot això ho enfoquem des del punt de vista
de les empreses, que volen contactar amb els seus
possibles clients, aquesta és una eina amb un
potencial immens. Tenen a la seva disposició una
gran varietat de formes de fer arribar al públic el seu
missatge i, al mateix temps, multiplicar-lo perquè
arribi a molta més gent.

Les empreses es preocupen
davant d’una possible disminució
de les vendes i busquen estratègies que els ajudin a potenciar el
seu equip de venedors en temps
de crisis. Les que promocionen
el seu producte utilitzant aquestes tecnologies obtenen un gran impacte, ja que els consumidors confien
cada vegada més en aquest tipus de màrqueting de
baix cost. En aquestes xarxes socials poden veure els
comentaris de tercers sobre un producte, poden confiar en els seus consells i recomanacions, encara que
siguin de desconeguts.
En conclusió, així com els mitjans de comunicació tradicionals, com la televisió i la ràdio, les noves
xarxes socials seguiran evolucionant per a adaptarse a les comoditats de les persones i per a afavorir
les relacions humanes. No obstant això, no hem
d’oblidar que aquestes relacions es generen des
d’una cadira i que, per tant, mai superaran les relacions cara a cara.

www.pcimagine.com
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