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A “la Caixa” volem escoltar-te i oferir-te

un servei molt proper en qualsevol 

moment. Per això disposem de més de 

5.500 oficines i més de 26.000 professionals

Al Berguedà pots trobar 11 d’aquestes 

oficines, des de les quals treballem a 

prop teu per escoltar-te, entendre’t i 

oferir-te la millor solució.
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el retrobament dels nostres productes 
autòctons, provinents dels hàbits, els 
costums i les tècniques artesanals 

del nostre poble, és digne d’esser estimulat 
i promocionat. Quan aquests productes 
són els formatges de Catalunya, un feix de 
consideracions s’hi ajunta i fa més lloable aquest 
retrobament, sobretot si, com fins fa poc, 
l’escassa informació ha tingut al ciutadà apartat 
d’aquesta riquesa nostre que són els formatges 
autòctons, productes encara força desconeguts.

dins el món rural, la ramaderia ha estat, des 
de sempre, una activitat productiva —bàsica 
o complementària de l’agricultura— creadora 
de costums, d’oficis, d’hàbits gastronòmics. 
l’activitat ramadera no es limita als ramats i als 
pastors que els menen, sinó que afecta tota la 
societat pagesa, especialment a la muntanya, on 
l’economia es fonamenta en l’autoabastament i 
en la diversificació dels productes. a les cases de 

Borredà, “1a Mostra de Formatges
artesans de Catalunya”

pagès, encara es dóna aquesta diversificació: 
des de productes amb denominació d’origen 
(carn de pèl o de ploma, embotits, confitats, 
formatges) fins a turisme rural.

el formatge no és un personatge aïllat, 
espontani, que apareix de cop als aparadors 
de les botigues especialitzades, sense història, 
embolcallat en contenidors més o menys 
atractius i convertit en una mercaderia gairebé 
de luxe. ben al contrari, el formatge té família, 
història, tradició i un univers propi.

Per això, és justificat i lloable el projecte 
d’acollir a Borredà la “1a Mostra de Formatges 
Artesans de Catalunya” i és elogiable el 
considerable esforç de fer venir els artesans 
formatgers per tal de mostrar els mètodes 
d’elaboració i les tècniques tradicionals i  donar 
a tastar els formatges artesans catalans.

anem, doncs, el cap de setmana del 12 i el 
13 de setembre a Borredà. 
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Catalunya va aprovar l’any 2007 una legislació especfica que té com objectius 
de facilitar el treball i garantir la continuïtat d’aquests petites indústries artesanals.

la dedicació al formatge en diverses zones és una conseqüència directa de 
la importància de la ramaderia a diferents comarques catalanes, una importància 
que s’ha de situar en el marc  de la coneguda hegemonia de la ramaderia en 
el nostre sector agrari. Catalunya és un país essencialment ramader, ja que 
aquesta activitat aporta el 60% de la Producció Final agrària. aquesta és una 
bona raó per posar en marxa iniciatives com aquesta Mostra de Formatges 
Artesans, ja que d’aquesta manera es contribueix a assegurar la continuïtat del 
sector primari en diversos indrets.

un dels objectius del Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural (dar) és la dinamització econòmica de les comarques de la 
Catalunya rural i agrària. el DAR creu que el sector agrari i ramader té una 
importància estratègica per a Catalunya, i que aquesta circumstància és 
encara més decisiva en el cas d’algunes zones en què l’abandonament de les 
terres i del territori ha estat la principal causa de la davallada demogràfica i la 
regressió econòmica.

Per tot l’exposat fins ara, espero que la Mostra sigui una gran oportunitat 
per descobrir el marevellós món del formatge de Catalunya, terra 
d’aliments de qualitat i, per tant, terra de grans formatges. 

Joaquim Llena i Cortina (*)

(*) conseller d’agricultura, alimentació i acció rural de la generalitat de catalunya

amb motiu de la 1a Mostra de Formatges Artesans de Catalunya, 
que te lloc els dies 12 i 13 de setembre a Borredà (Berguedà), voldria 
en primer lloc fer arribar la meva felicitació als organitzadors del certamen, 

ja que una iniciativa com aquesta resulta molt positiva per al sector agroalimentari 
català, en general, i per a l’artesania formatgera, en particular, en el marc d’una 
Catalunya rural i agrària en la qual el formatge artesà ocupa un lloc de privilegi.

en un país com el nostre que es distingueix per la qualitat dels seus 
productes alimentaris, el formatge artesà és una bona mostra d’una excel·lència 
artesanal que cal potenciar de totes les maneres possibles, per tal que el gran 
públic consumidor pugui conèixer de primera mà una producció que sorgeix 
d’un món rural on les activitats econòmiques artesanals relacionades amb el 
sector primari tenen un destacat protagonisme.

a Catalunya, per la seva gran diversitat geogràfica, no podem ni interessa 
competir en quantitat de producció d’aliments, de manera que la qualitat 
i l’origen, com a factors de diferenciació, són l’opció més viable per donar 
sortida a la nostra producció agrària. en l’entorn rural de Catalunya hi ha una 
gran diversitat de petits establiments agroalimentaris dedicats a la producció, 
elaboració i comercialització d’aliments destinats al consum humà. Són 
l’exponent d’un teixit econòmic i social molt lligat al seu entorn, com el conreu 
dels camps o les explotacions ramaderes. Per tal de protegir tots aquests 
establiments d’artesania alimentària i facilitar el seu futur, la Generalitat de 

Formatge artesà i món rural

l’apunt



el cOnSuM de bOleTS és antiquíssim, ja els 
grecs i els romans eren grans coneixedors de les 
propietats gastronòmiques, medicinals i tòxiques 
d’aquest fruit dels boscos que a la tardor arriba a 
les nostres taules. de la mateixa manera la medicina 
tradicional asiàtica aprofita des de fa segles les 
propietats d’aquests fongs. de fet, un dels bolets 
més consumits del planeta és originari d’orient, 
aquest és el ja molt conegut xiitake, al qual xinesos i 
japonesos li atribueixen nombroses propietats, entre 
les que cal destacar la seva capacitat de millorar 
el sistema immunitari, la disminució dels nivells de 
colesterol en sang o la prevenció del càncer, ja que 
actua inhibint el creixement d’alguns tumors.

classifiquem els bolets dins del grup dels 
vegetals i com la gran majoria d’aquests aliments 
són de gran interès nutricional. el seu valor energètic 
és relativament baix en comparació amb altres 
aliments, ja que entre el 80 i el 90% del seu pes és 
aigua. com que només contenen entre 20 i 35 Kcal. 

per 100 grams resulten molt apropiats per a dietes 
d’aprimament, a part que el seu contingut en hidrats 
de carboni i greixos és molt escàs. d’altra banda 
destaca el seu no menyspreable contingut en fibra, 
així com la seva riquesa en vitamines i minerals. el 
seu valor proteic no és molt elevat, però aporten 
més proteïnes que molts vegetals, així com una 
major quantitat de cobalamina (b12), vitamina que 
sol ésser més habitual en productes d’origen animal 
i necessària per prevenir diversos tipus d’anèmia. 

els bolets són una important font de vitamines 
del grup b: tiamina (b1), riboflavina (b2), piridoxina 
(b6) i àcid fòlic (b9), i pel que fa als minerals, ens 
aporten fòsfor, potassi, ferro, magnesi i zinc, entre 
altres. Precisament la seva riquesa en potassi, 
juntament amb la seva escassa quantitat en sodi i el 
seu gran contingut en aigua fa dels bolets un aliment 
extremadament diürètic, la qual cosa els converteix 
en grans comodins en dietes d’aprimament i del 
tot recomanables per a hipertensos. el potassi, a 

part d’intervenir en l’equilibri hídric a nivell cel·lular, 
també és important per transmetre i generar l’impuls 
nerviós.

aprofitant que és precisament a la tardor quan 
es poden trobar als boscos del Berguedà i als 
nostres mercats i restaurants gran quantitat i varietat 
de bolets, val la pena animar-se a incorporar-los de 
forma habitual a la nostra dieta, ja que permeten una 
gran diversitat de preparacions: només passats per 
la planxa, saltejats, al vapor, deshidratats i afegits a 
múltiples guisats o crus en amanides. Malgrat tot, 
no hem d’oblidar tampoc que alguns d’ells tenen 
una elevada toxicitat, així que si optem per anar-los 
a buscar al bosc nosaltres mateixos és convenient 
només consumir els que estem absolutament 
segurs que són comestibles, encara que sempre 
resulta molt més fàcil, còmode i segur adquirir-
los en algun comerç. Però l’objectiu final sempre 
és assaborir-los a nivell gastronòmic i aprofitar les 
seves propietats nutricionals. 

tardor 20096

Sandra Ribalta 
(Nutricionista-dietista)

Bolets, tresor de tardor

l’apunt

 QUÈ APORTEN NUTRICIONALMENT ELS BOLETS
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entrevista
Pep Masana (Periodista)

Toni Massanés,
el perquè
de tot 
plegat



INVESTIGADOR, PROFESSOR, 
CRÍTIC, CUINER, COMUNICADOR… 

molts són els adjectius que es 
podrien emprar per descriure aquest 
gastrònom berguedà nascut al 1965, 

i tots serien certs. Però, certament, 
el d’enamorat permanent de tot 

el que envolta al món de la cuina 
el defineix perfectament. Director 

general de la Fundació Alícia segueix 
cercant aquella obsessió de jove per 

descobrir l’autèntica raó del món 
dels sabors, el perquè trobem bo 

un producte, sense renunciar, 
a l’igual que Jean Giraudoux al 

llibre El Perquè de tot plegat de 
Quim Monzó, a resoldre enigmes del 

passat ja sigui a Oceania o Mèxic.
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—Com es va iniciar la teva passió 
per la gastronomia?
— em vaig inscriure a l’Escola de 

Restauració i Hostalatge de 
Barcelona, quan encara n’es-
taven acabant les instal·lacions 
(efectivament, al carrer Muntaner), 
allà vaig coincidir amb gent com 
Sergi Arola o José Andrés, i 
a l’acabar vaig fer una estada a 
Tolouse i em van examinar per 
treure’m una mena de revàlida 
perquè els títols d’aquí no estàven 
prou reconeguts. ara, això fa 
gràcia, doncs ha canviat tant el 
món que és a l’inrevés i tothom vol 
venir a estudiar cuina a Catalunya. 
Jo sempre he estat molt mogut 
intel·lectualment parlant, i vaig 
començar a contactar amb gent 
d’altres àmbits (historiadors, an-
tropòlegs etc..) i vàrem crear el 
Grup d’Estudis Alimentàris de 
la Universitat de Barcelona 
(actualmente Observatori de 
l’Alimentació, grup de recerca 
consolidat del Parc científic de 
barcelona). la meva obsessió era 

trobar el perquè trobem les coses 
bones, quins factors biològics i 
culturals hi juguen, per exemple 
l’amargant no ens agrada perquè 
molts verins també ho són (però, 
paradoxalment, l’escarola, els es-
pinacs, la carxofa... tenen punts 
amargants que trobem agradables), 
els àcids tampoc ens entusiasmen, 
(però sí quan es convinen amb 
dolços), de vegades barrejats uns 
elements amb els altres els trobem 
exquisits. 

— I vas anar a la recerca dels millors 
sabors.
— Fregava  cassoles, feia d’extra als 

actes gastronòmics per aprendre, 
i anava estalviant i quan tenia 
quatre calers m’anava a algun 
dels millors restaurants del món 
(en aquella època molts eren 
a França) i anava provant les 
combinacions dels millors xefs, 
plats mítics i els seus sabors. Fins i 
tot em vaig comprar un “traje” per 
entrar al restaurant Jamin de Joël 

robuchon, llavors considerat el 
número u mundial indiscutible que 
no he tornat a portar mai més.  

— I vas trobar el què buscaves?
— en part, sí, però em vaig adonar 

que l’esforç d’estalviar no l’omplia 
una “nouvelle cuisine” una mica 
desfasada, i vaig començar a 
interessar-me per les cuines 
ètniques (japonesa, àrab, mexi-
cana, xina...) i vaig començar a 
fer el mateix però amb la variant 
que contactava amb gent d’allà 
i fèiem un intercanvi de cultures 
gastronòmiques tot estudiant els 
seus mercats, anant a cases de 
mestresses de casa i treballant 
als restaurants. i així he voltat 
una mica pels grans sistemes 
alimentaris del món.

— I roda el món, i volta al Born.
— en efecte, i em vaig adonar d’una 

cosa, a tot arreu es pot menjar 
bé i saludable, però la cuina 
catalana és de les millors, i em 
vaig posar a fer un estudi sobre 
la cuina del Berguedà que es 
va transformar en un llibre de 



MenJanT al bulli.



 la Fundació  
 alícia parteix  
  del bon 
moment de la cuina 
catalana i treballa 
perquè tots 
mengem millor”
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referència amb molta recerca 
històrica i moltes entrevistes amb 
mestresses de casa. a Catalunya 
tenim l’avantatge que pel poc 
territori que tenim hi ha molta 
varietat de productes i de gran 
qualitat, això passa a pocs llocs, 
a més al llarg de la nostra història 
ha passat tanta gent de fora que 
ens ha anat enriquint. Fins i tot del 
que no tenim en fem un art, mira 
el bacallà, que en som mestres.

— I et posses a ensenyar tot el que 
has anat aprenent.
— Si, faig de professor, ah!, i entre 

d’altres coses també organitzo la 
1a Jornada de representació de 
cuines del món a la Boqueria, 
que després es va continuar fent, 
i relacionat amb això em van 
venir a buscar del Fòrum de les 
Cultures per assessorar la seva 
part gastronòmica.

— I no content amb això, et poses a 
fer de periodista i crític.
— Vaig començar al Regiò 7, després 

La Vanguardia i a partir d’allà he 
col·laborat amb molts mitjans, 
Descobrir Cuina, Altaïr, Time 
Out, Ona Catalana, a RAC1 amb 
l’Albert Om, a Catalunya Ràdio..., 
fins i tot vaig estar al Playboy a la 
seva secció de gastronomia eh?.

 He fet de tot, llibres de recerca 
també històrics, sobre productes, 

tardor 2009



“
Ferran adriÀ aMb TOni MaSSanéS.
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guies de restaurants, receptaris, 
i fins enciclopèdies per encàrrec, 
receptaris de cuina mediterrània 
pel Alain Ducasse, col·laboracions 
amb el Jorge Wagensberg al 
Museu de la Ciència, membre del 
consell assessor en gastronomia 
de l’Ajuntament de Barcelona en 
el que va acabar essent l’any de la 
gastronomia (del que també vaig fer 
el llibre oficial) i moltes coses més. 

—  I ara, director general de la 
Fundació Alicia, en què consisteix 
aquest projecte?
— la Fundació Alicia parteix del bon 

moment de la cuina catalana, i té 
tres eixos:

a)  Fer treballar junts a científics (quí-
mics, tecnòlegs dels aliments, 
dietistes, antropòlegs etc..) i cuiners 
per desenvolupar coneixement 
culinari, dotant a la cuina d’eines i 
rigor per tal de que tots els cuiners 
puguin fer milllor la seva feina. 
Som pioners al món en això, aquí 
venen projectes de tot arreu. 
Per exemple ara tenim una noia 
coreana, un noi xilé (que prové 





del “The Fat Duck” considerat el 
segon restaurant del món a la llista 
del Restaurant Magazine, de 
la qual per cert també vaig formar 
part del jurat format per experts de 
tot el món, l’any passat, amb això 
vull dir que aquí vol venir gent ja 
contrastada), gent de molts indrets 
que venen a fer estades, això si, 
els demanem que s’estiguin un 
mínim de temps. d’EE.UU tenim 
una enginyera aeronàutica fent 
recerca alimentària, també venen 
molta gent de França, fa poc ens 
han visitat periodistes i polítics de 
Rohne-Alps i abans representants 
dels Midi-Pirinées. i l’any passat 
vaig estar al Brasil, presentant als 
campus universitaris el projecte 
Alicia, allà es coneix molt la 
nostra fundació, fixa’t que fins i 
tot s’està muntant a Sao Paulo 
un centre de característiques 
similars on treballaran en tasques 
de responsabilitat dues persones 
formades amb nosaltres. També 
tenim acords perquè vinguin a fer 
estades amb nosaltres estudiants 

i professors del Culinari Institut 
of America, l’escola de cuina més 
important dels EEUU.

b)  investigar com la cuina ajuda a 
que la gent mengi millor, amb 
la promoció d’uns bons hàbits 
alimentaris, informant i prevenint 
sobre els trastorns alimentaris i 
fent promoció de la salut. aquí, la 
presència de Valentí Fuster està 
jugant un paper molt important. 
elaborem molts projectes socials, 
sempre associats a la gent que hi 
entén de debó sobre aquell tema. 
així fem receptaris i respostes 

culinàries concretes pels transtorns 
alimentaris provocats pel tractament 
de les persones malaltes de càncer, 
pels que tenen diabetis, fibrosi 
quística o celíacs o fem dietes per 
col·lectius amb alimentació especial 
com residències de gent gran, 
menjadors escolars o hospitals. 
això sempre ho divulguem i pro-
mocionem a través dels mitjans 
de comunicació i els centres 
corresponents.

c)  Promoure la cuina del país i els 
seus productors i productes. Tenim 
horts ecològics on recuperem 
varietats tradicionals de tomàquets, 
albergínies, etc., organitzem tallers 
i fem estratègies per promocionar 
els productes. d’acord amb la 
gent que conrea un producte 
local mirem si, des del punt de 
vista gastronòmic, val la pena pro-
mociona’l i es pot valorar més, ja 
sigui per vendre directament o per 
promocionar turísticament la zona 
d’orígen com per exemple hem fet 
a les Terres de l’ebre amb els cítrics, 
que al desembre quan es cullen 
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“
Fem receptaris 
i respostes  
culinàries 

per a problemes 
d’alimentació 
relacionats amb el 
tractament del càncer, 
la diabetis, 
la celiaquia 
o la fenilcetonúria, 

entre d’altres”
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poden servir de reclam a famílies 
que vulguin anar a collir taronges 
o clementines amb la canalla o a 
la primavera sentir l’aroma dels 
tarongers en flor.

 en definitiva Alicia també és un 
lloc obert al públic que junt amb 
el Món Sant Benet intenta 
contribuir a la dinamització territorial 
de la Catalunya Central i més 
concretament, el Bages, Sant 
Fruitós i Navarcles.

— I Ferran Adrià, quin paper hi juga 
aquí.
— està absolutament compromés 

amb Alícia pel seu caracter 
social. és quí presideix el Consell 
Assessor i qui guia els passos, va 
veure un interès pel projecte i em 
va dir que l’ajudés a tirar endavant, 
que ell ja en tenia un de taller i estava 
il·lusionat per fer-ne un per tothom.

— O sigui que combineu ciència i 
alimentació i a més ho feu amb dos 
números 1, Fuster i Adrià.
— exacte, els dos millors en la seva 

disciplina. Hi intentem fer amb 
rigor però des de la cuina, que és 

en el que som experts. en quant a 
Ferran, tinc una anècdota, doncs 
fa anys vaig proposar de fer 
una exposició al MACBA sobre 
Ferran Adrià (per mí amb la seva 
cuina un autèntic revolucionari 
de l’art contemporani) i em vaig 
moure molt però al final no va 
poder ser. i temps més tard, la 
Dokumenta de Cassel, la fira 
d’art contemporani més important 
del món, també ho va provar de 
fer i l’impediment va ser el mateix, 
la cuina és un ésser viu, no és 
pot explicar amb fotos o videos, i 
Ferran ho va solucionar convertint 
el Bulli en un pavelló a Roses de 
l’exposició.

alimentaria, el fem servir com 
ells ens indiquen. el que és in-
qüestionable és que en general i 
en el nostre entorn, mai no haviem 
tingut tantes garanties alimentaries 
com ara. la polèmica és absurda, 
nosaltres no hi hem entrat en 
cap moment. des del punt de 
vista de les preocupacions per la 
nostra alimentació, l’important és 
la creixent obesitat de la nostra 
gent amb les seves malalties 
relacionades, i no pas el que 
pugui donar el Bulli o qualsevol 
altre restaurant gastronòmic. 
l’alta cuina, potser no és molt 
equilibrada dietèticament, però és 
que tampoc ho ha de ser, doncs 
és una cosa extraordinaria, com 
l’àpat de Nadal o de festa major 
que tampoc té res d’equilibrat. Si 
estàs sa, per un dia o dos que 
mengis aquest tipus de banquets 
no passa res, l’important és la resta 
dels dies. i és en el dia a dia en el 
que els nostres comportaments 
alimentaris estant prenent derives 
preocupants. 



 amb el doctor  
  Valentí Fuster  
  treballem per 
educar els nens 
en un projecte de 
salut integral”“

— I de la polèmica, Adrià-Santa-
maria que me’n dius?

— Mira, nosaltres no som ningú per dir 
si un producte és bo o no, son els 
responsables i les administracions 
europees i de cada territori les 
que s’encarreguen d’aprovar 
els productes i les normes d’us, 
nosaltres només els hem de fer 
servir amb responsabilitat. Molta 
gent ens pregunta si el microones 
(amb el que a Alícia també in-
vestiguem) és segur, i jo responc 
que no ho sé, no som especialistes 
amb això, confiem en el que diuen 
les autoritats competents que 
vetllen per la nostra seguretat 
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La gastronomia i els productes alimentaris del Berguedà
— Com veus el nivell de la gastronomia 
berguedana.
— És molt bo, hi ha molta quantitat, varietat i 

qualitat. Per poder mantenir els restaurants 
has de tenir clients, i de vegades no entenc 
com aquí tenim els restaurants d’aquest 
nivell culinari amb el pobre entorn econòmic 
que fa anys que tenim. Fins i tot en tenim dos 
d’excel·lents, L’Estany Clar i Els Casals, 
que tenen estrella michelin, que va molt bé de 
cara als de fora, perquè ajuden a la projecció 
internacional de la gastronomia berguedana, 
però a més de les guies nosaltres hem de 
tenir també el nostre propi criteri. Mira el 
Miquel Márquez, és un número 1 reconegut 
i no té cap estrella michelin i potser no li fa 
falta. Fa uns mesos, Dan Barber, considerat 
per la crítica el cuiner més influent dels 
EE.UU va venir de Nova York a Alícia i em 
va dir que volia venir a menjar al Berguedà 
i va al·lucinar. Però també he acompanyat a 
importants cuiners Japonesos a esmorzar 
als Roures torrades amb botifarres a la 

— i tant, però a catalunya som especials, un 
exemple, mira, som l’única zona productora de vi 
del món on es beu més vi de fora, i no és pot dir 
que el nostre sigui dolent eh?. és qüestió mental, 
cultural, antropològica, si fem tastos a cegues 
amb gent del país sobretot trien el vi català, però a 
l’hora de compra’l no ho fan. 

  ara, al setembre, hi haurà la Fira de Formatges 
Artesans Catalans a Borredà, molt bé, però 
quanta gent de la mateixa comarca compra 
un formatge de la Bauma o un Blancafort, 
o un Montbrú de Moià per dir alguna cosa, la 
majoria compra formatge de fora al supermercat. 
l’altra dia vaig estar sopant amb molta gent ben 
sibarita i en Carles Gaig va treure un formatge de 
Borredà i els assistents van quedar meravellats. 
Si una cosa no és bona, s’ha de dir, però si és 
bona, comprem-la i deixem-nos de romanços. 
aprofitem aquesta Mostra per conèixer millor els 
grans formatges de casa nostra. Hem d’aprendre 
els catalans a ser com els francesos i els italians 
que fa molts anys que defensen amb tot l’orgull els 
seus productes. 

brasa i porrons de vi i han al·lucinat o a crítics i 
estudiosos a Cal Garretà, al Jou... Hem d’estar 
orgullosos de tots els nostres cuiners i cuineres.

— A més al Berguedà tenim productes 
alimentaris de gran qualitat.





Borredà, 
la Suïssa berguedana

Rosa Serra (Historiadora)

territori
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Plaça Major, 14
08619 borredà
Tel.  938 239 151
Fax  938 239 223
borreda@diba.cat
www.borreda.cat
Població: 632 habitants
extensió 43,60 km2

altitud: 834 m. 

➔  L'AJUNTAMENT
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el municipi de Borredà és un 
dels 31 municipis de la comar-
ca del Berguedà, situat entre 

la subcomarca de l’Alt Berguedà i 
més concretament al sector oriental. 
Borredà té una superficie de 43,60 
km2 i en el seu interior conté un dels 
pocs enclavaments de catalunya, 
que tot i estar dintre de Borredà, 
pertany al municipi de Les Llosses 
(comarca del Ripollés) i provincia de 
Girona. Té 3,3 km2 i a l’any 2002 
l’ajuntament de Borredà va tramitar 
la seva integració al terme municipal, 
amb el vist i plau de la generalitat, 
però anul·lat pel govern central per 
considerar que la tramitació s’havia 
de fer per llei orgànica. 

Pel sector nord est, Borredà 
limita amb el municipi de Les Lloses,  
amb alpens pels sector e, amb el 
terme municipal de Lluçà al Sud est, 
la Quar pel Sud Oest, Vilada a 

ponent i amb Castell de l’Areny al 
nord Oest. 

el terme ja indica la riquesa de la 
xarxa fluvial del terme municipal, tor-
rents i rieres que pertanyen a la 
conca del Llobregat i entre les quals 
destaquen la Riera de Merlès, cap 
al Sud est, i a la Riera del Mergançol 
o de Vilada, anomenada també La 
Ribera per la gent de Borredà, al 
sector nord Oest. 
la Riera de Merlès, que té un 
recorregut aproximat de 47 km i una 
conca de 173 km2, neix a la vessant 

La situació 
geogràfica

sud dels Rasos de Tubau a partir 
d’una colla de torrents. capta les 
aigües dels termes de Borredà, la 
Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès i Puig-reig, i desemboca al 
Llobregat prop de la colònia de cal 
Riera (Puig-reig) a l’extrem sud de la 
comarca del Berguedà. destacar la 
importància de la riera, reflectida en el 
fet que és Pein.
La riera de Mergançol –o del 
Merdançol–, anomenada també en 
la documentació antiga, Ribera de 
Borredà. 

l’escut oficial de Borredà re-
presenta una forma caironada 

i truncada; a la part superior, sobre 
un fons d’or, dos homes que alcen 
una dona, símbol de la corranda de 
Borredà; a la part inferior, sobre fons 
d’argent, un gall ressaltant damunt d’un 
bàcul d’abat, al·lusió a l’antic domini del 
monestir de Santa Maria de Ripoll. 

el topònim Borredà s’esmenta per 
primera vegada en la documentació 
medieval l’any 886 en un plet que 
enfronta el comte Guifré el Pelòs amb el 
bisbe d’urgell per la possessió de terres 
i l’església de Santa Maria de Borredà. 
a partir d’aquesta data el topònim és 
recorrent amb diferents modalitats.
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— Present i futur de Borredà. Cap on va el poble?
— des de fa prop de vint anys el poble s’ha encaminat cap el turisme de qualitat, el sector serveis i 

petites activitats industrials, lligades a les explotacions forestals, artesania i sector agroalimentari.
 Hem passat dels 441 habitants de l’any 91, als 632 de l’any 2009. i ens hem convertit en un 

referent a nivell d’equipaments i infraestructures, amb fortes inversions en aquests trenta anys 
d’ajuntaments democràtics.

— Quins son els principals projectes de futur?
— dintre de poc començaran les obres d’una petita urbanització (cal gall) de 21 parcel·les, per 

acabar la ampliació del poble i acollir noves vivendes de primera i segona residència.
 al mateix temps s’està acabant la construcció d’un nou dipòsit d’un milió de litres, i s’automatitza 

tot el sistema de bombeig i tractament de l’aigua. 
 Fa just un parell de mesos que hem canviat el sistema de televisió per cable, passant del 

sistema analògic al digital. i ara s’ampliaran els canals de TdT.
 una de les obres més grans mai fetes en el poble, serà la de renovació de serveis del casc antic. 

una inversió de 2,5 milions d’euros, que es repartirà en 3 fases, la primera de les quals es durà a 
terme a finals de l’any vinent. amb aquesta obra soterrarem tots els fils i cables, a més de renovar 
xarxa d’aigua i clavegueram, i el paviment de places i carrers.

  Hi ha diverses altres inversions en matèria de camins, enllumenat públic, renovació de carrers 
de la zona nord, etc, de manera que el ritme inversor continua sent molt elevat.

— Quines raons donaríeu per visitar Borredà, o per viure-hi?
— Borredà està situat en un lloc privilegiat a nivell paisatgístic, però a més té un atractiu a nivell 

arquitectònic, i una qualitat de vida molt elevada pels serveis de que disposem. Per tant, és un 
poble bonic per visitar, i molt agradable per viure-hi. la prova la tenim amb els milers de persones 
que cada any venen a passar uns dies en els equipaments turístics, o en segones residències, i el 
progressiu creixement d’habitants que busquen tranquil·litat, serveis i major qualitat de vida. 

poblament
el municipi de Borredà s’ha 

caracteritzat, al llarg de la història, 
per tenir un poblament concentrat 
formant, des de la baixa edat mitjana, 
un nucli urbà a l’entorn es l’església 
parroquial de Santa Maria de 
Borredà. amb tot, escampades pel 
terme municipal hi ha un bon nombre 
de masies i masoveries que, després 
del despoblament que ha patit la 
zona de muntanya catalana al llarg 
del s. XX, en els últims anys tornen a 
ser ocupades com a segones resi-
dències.

Fou al segle XViii quan es va 
produir el creixement demogràfic 
més espectacular (entre 1718 i 
17887 l’augment és del 154%) fruit 
de la prosperitat que comporta  l’es-
pecialització manufacturera de la 
llana, que s’allarga, tot i que en dava-
llada, fins ben entrat el s. XiX. la crisi 
provocada per la davallada de la 
manufactura tradicional de filats de i 
teixits de cotó desenvolupada des de 
finals del s. XViii amb la generalitza-
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ció de les màquines “berguedanes” i 
per la incidència de les guerres 
carlines, es fa evident en el cens del 
1877, que només registra 1073 habi-
tants.

amb la industrialització moderna i 
la posta en marxa de la gran fàbrica de 
filats i teixits de cotó al peu del riu 
Llobregat al seu pas pel Baix 
Berguedà des de mitjans s. XiX i l’ex-
plotació dels lignits a partir de finals del 
mateix segle, la davallada demogràfica 
s’accentua al llarg del s. XX.

Borredà té avui dia més de 600 
habitants empadronats, però els 
caps de setmana i sobretot la tempo-
rada d’estiu pot arribar a multiplicar 
per quatre la seva població. una de 
les raons per les quals hi ha aquesta 

síntesi històrica

els orígens històrics de Borredà 
es remunten al s. iX i es relacio-

nen amb el procés de repoblació de 
les terres centrals de la Catalunya 
Vella i amb el paper que va jugar el 
comte Guifré el Pelós. la primera 
notícia documental fa referència al 

plet que enfrontà, l’any 886, el comte 
Guifré el Pelós amb el bisbe Esclua de 
la Seu d’Urgell per al domini de l’es-
glésia i el lloc de Borredà; el plet es va 
resoldre a favor del comte que tot 
seguit impulsà la repoblació del lloc.

el comte Guifré cedí una bona 
part de les propietats acumulades a 
l’actual terme municipal de Borredà, 
els alous de Borredà, Salselles, 
Comià i de Boatella, al seu fill Radulf 
que, essent encara un nen fou confiat 
al monestir de Ripoll, a partir del 914 
era ja bisbe d’Urgell. com a bisbe 
amplià els seus dominis a la zona 
comprant cases, terres i vinyes que 
acabà cedint al monestir de Santa 
Maria de Ripoll, que ja tenia terres a 
la vall de Merlès. la documentació 
esmenta també l’existència de viles al 
sector nord de l’actual terme munici-
pal com Cirera o Rotgers (s. X), i les 
esglésies de Sant Sadurní de 
Rotgers i Santa Maria de Borredà. 

crescuda en el nombre d’habitants 
en aquestes temporades és, perquè 
al llarg del seu terme municipal de 
borredà hi podem trobar diversos 
càmpings, cases de turisme rural, 
cases de colònies i al poble mateix hi 
ha una zona esportiva que consta de 
camp de futbol, pista de tennis, pista 
de petanca, pista de futbol sala i 
piscines. 
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el monestir de Ripoll, i més concreta-
ment els seus abats, tenia la jurisdicció 
civil plena i nomenaren al s. Xii dos 
batlles, el de Borredà que administra-
va els interessos del  monestir als ter-
mes parroquials de Borredà i Rotgers, 
i el batlle de Puigcercós que ho feia al 
sector de la Vall de Merlès, i més tard, 
al s. Xiii creà les pabordies. des de la 
pabordia de Berga s’administraven les 
possessions de l’actual terme munici-
pal de Borredà. 

Tot i la importància del monestir 
de Ripoll, el seu abat no fou l’únic 

senyor jurisdiccional de l’actual 
terme municipal de Borredà. al s. 
XV els barons de la Portella, senyors 
de les terres dels actuals municipis 
de la Quar, Sagàs, Olvan, Merlès, 
Vilada i Palmerola, aconseguiren 
del rei la jurisdicció criminal de 
Borredà i per tant el dret de nome-
nar un cònsol. També cal destacar la 
presència, encara que mínima, del 
monestir de Sant Pere de la 
Portella des de començaments del 
s. Xi i del monestir de Santa Maria 
de Montbenet.

durant els segles medievals el 
poblament era dispers; les masies i 
masoveries s’agrupaven a l’entorn 
de parròquies: Santa Maria de 
Borredà, Sant Sadurní de Rotgers, 
Sant Esteve de Comià i Sant Pere 
de Salselles i la ramaderia era, jun-
tament amb l’activitat molinera, els 
grans complements de l’agricultura 
basada en els cereals i la vinya. la 
relativa proximitat de les pastures 
Pre-Pirinenques i Pirinenques va fer 
que algunes de les carrerades més 
importants de la Catalunya medieval 
i moderna, com són les que proce-
dents del Ripollès i del Lluçanès és 
trobaven a alpens des d’on els 
ramats pujaven per Sant Jaume de 
Frontanyà fins a Castellar de 
n’Hug i Alp, tot passant per 
Borredà.

de la prosperitat dels s. Xii en 
són testimonis les esglésies romàni-
ques del terme municipal, especial-
ment Sant Sadurní de Rotgers i el 
seu frontal, conservat al Museu 
Episcopal de Vic, i les esglésies, tot 

i que modificades al llarg del temps, 
de Comià, Boatella, Salselles, i la 
mateixa parroquial de Santa Maria. 
de la prosperitat es passà a la crisi 
dels últims segles medievals, que 
com arreu de Catalunya, fou pro-
funda i va afectar a tots els àmbits de 
l’activitat econòmica i social.

l’església parroquial de Santa 
Maria de Borredà es va construir, 
estratègicament, al peu de l’antic 
camí ral de Berga a Ripoll, i justa-
ment al costat de l’església hi havia, 
a més de la sagrera i de la rectoria, el 
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mas Serra i, des del s. XiV, un hostal, 
especialment concorregut durant les 
fires de bestiar de Sant Silvestre que 
es celebraven a Sant Jaume de 
Frontanyà. al s. XV són documentats 
gent de diferents oficis instal·lats la 
sagrera de Borredà; hi predominen 
paraires i teixidors, però també sas-
tres, pastors i jornalers francesos, 
occitans, gascons i gavatxos. els rec-
tors de Borredà foren, des de l’època 
medieval, una de les principals institu-
cions del nucli urbà; la primera rectoria 
era situada a l’anomenada Plaça del 
Padró, avui coneguda amb el nom de 
Placeta, al peu del camí ral i del camí 
de Frontanyà, envoltada d’horts, ter-

res, vinyes i pastures, no massa lluny 
de can Serra i de Camprubí, les 
dues masies que, propietàries de les 
terres que envoltaven l’església i la 
rectoria, començaren a fer establi-
ments en patis i impulsaren el creixe-
ment del nucli urbà. 

al llarg del s. XVii i XViii es con-
solidaren les grans famílies pageses: 
a la parròquia de Santa Maria de 
Borredà, els Campalans, els Sobirà, 
els Vilardell, els Camprubí i els Font.
a la parròquia de Sant Sadurní 
de Rotgers els Torrents, els Cirera 
i els Casadejús.
els Puigcercós a Sant Esteve 
de Comià.
i els Boatella a la parròquia de 
Sant Pere i Santa Maria de Sal-
selles.

d’aquestes masies, algunes de 
les quals com els Puigcercós tenen 
arbres genealògics de més de 700 
anys en van sortir generacions de 
fadristerns que s’instal·laren al nucli 
urbà de Borredà com a artesans i 

comerciants, i que s’escamparen 
arreu de Catalunya. algunes de les 
grans pairalies, com els Campalans, 
els Vilardell o els Cirera, es constru-
eixen un gran casal al nucli urbà de 
borredà i impulsen el seu creixe-
ment, invertint en diferents activitats 
econòmiques i en la modernització 
del patrimoni familiar. 

n’és un bon exemple el fet un 
bon nombre de les grans masies 
obtenen el permís per construir un 
molí fariner (Campalans, Sobirà, 
cal Font, cal Cirera, Boatella, 
Puigcercós) i la seva participació 
directa, o indirecta, en la construcció 
d’importants obres com per exemple 
l’ampliació,  al s. XViii, de l’església 
parroquial i dels seus elements 
decoratius (retaules, imatgeria, orfe-
breria, etc.), l’hospital, els ponts, etc.

els grans pagesos foren també 
confrares i administradors de les con-
fraries parroquial, especialment la del 
Roser i Sant Isidre, rivalitzant amb la 
de Sant Joan fundada pel gremi de 

paraires i teixidors de llana fundada el 
1669. de la prosperitat del nucli urbà 
de Borredà al llarg del s. XViii, i de 
l’empenta del gremi de paraires i teixi-
dors és, per exemple, el gran creixe-
ment que experimentà el nucli però 
també els plets que  enfrontaren els 
vilatans amb els senyors jurisdiccio-
nals, tant el monestir de Ripoll com 
els Boatella que ja convertits en 
senyors volin controlar la batllia i les 
regidories de Borredà. 

la prosperitat del s. XViii s’es-
troncà a començaments del XiX quan 
a la tradicional manufactura de la 
llana ja no va poder competit amb la 
producció de filats i teixits de cotó 
que de la mà de les primeres màqui-
nes, però també pels efectes de les 
guerres.  l’any 1837 la Junta carlina 
de Berga s’instal·là uns dies a 
Borredà i no ho feu per casualitat ja 
que Borredà era un punt estratègic 
per a les partides carlines al ser, com 
a Alpens, a mig camí entre Berga i 
Ripoll, i també al peu del camí que, 





21tardor 2009

per la riera de Merlès portava a 
Prats de Lluçanès i Vic. aquesta 
zona era, juntament amb la del 
Solsonès i la Garrotxa, la zona car-
lina més potent del nord del Principat 

l’adhesió a la causa carlina per 
part de la gent de Borredà és evi-
dent; forces homes s’integraren en 
partides i fins i tot pagesos rics com 
els Puigcercós en comandaren i les 
pagaren, obtenint del pretendent el 
títol nobiliari de Compte de 
Camporells. També és evident l’ad-
hesió, d’una altre grup important de 
gent de Borredà, a la causa liberal; 

aquest és el cas de Josep Manso i 
Solà, fill d’una família de paraires 
humils que participà activament a la 
guerra del Francés essent recone-
gut com a capità primer i general de 
brigada després; liberal convençut 
destacà en la repressió dels 
Malcontents primer i dels carlins 
després; el 1844 fou nomenat 
comte del llobregat i ascendit a 
capità general d’aragó, València i 
castella la nova. exemples significa-
tius del que fou un llarg període de 
guerres civils que afecta de ple 
Borredà i al seva gent. 

el patrimoni
destaca el nucli històric de 

Borredà, la formació del qual es 
remunta al s. XiV, i el  seu creixement 
al llarg dels segles XVii i XViii, de la 
mà de l’impuls de la indústria manu-
facturera de la llana. el nucli urbà es 
va formar a l’entorn de l’església de 
Santa Maria i al peu del camí ral de 
Berga a Ripoll; al s. XV ja es troben 
documentats els masos Sala i 
Camprubí que, juntament amb el 
monestir de Ripoll, comencen a fer 
establiments de terres i patits per a 
l’edificació de cases a l’entorn de la 
sagrera i per contribueixen a la forma-
ció del nucli urbà. També juga un 
paper important la presència, des del 
s. XiV d’un hostal que acollia vianants 
que anaven i venien de Berga a 
Ripoll o a Sant Jaume de Frontanyà 
i la Pobla de Lillet. l’hostal, situat 
prop de la primera rectoria, deuria 
ocupar l’indret que ara forma la pla-

ceta del Padró, i s’ha identificat amb 
l’actual casa de can Font.

la gent que s’establia a l’entorn 
de l’església eren sobretot paraires i 
teixidors de llana, i mica a mica ana-
ren dibuixant els espais de la plaça 
Major, el de l’església, el carrer de 
Berga, el de Frontanyà, el de la 
Font i el de Manresa, els principals 
eixos d’una trama urbana que experi-
mentà un gran creixement al s. XViii, 
quan en els espais ocupats pels 
horts, situats entre casa i casa, i al 
capdavall dels carrers, a banda i 
banda, s’anaren bastint cases entre-
mitgeres de plata baixa, un, dos i fins 
i tot tres pisos, l’últim dels quals era 
sempre unes golfes ventilades amb 
grans obertures. 

el nucli antic de Borredà, que es 
fruit d’aquesta història d’arrels medie-
vals i és l’element patrimonial més 
important de tot el terme municipal i 
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És dins l’antic comtat de Berga. Surt esmentat per primer cop el 888 
com a Palau Rodegari, com a possessió del monestir benedictí de 

Santa Maria de Ripoll. Fou refeta al segle XII perquè quedà insuficient. 
Hom engruixí els murs de la nau i fou coberta amb una volta de canó, 
a la vegada que era acoblada a l’absis que havia estat construït el segle 
XI. Com les esglésies parroquials de Merlès, Borredà, Aranyonet, 
Obiols, Gargallà, Sorba i Sant Cugat del Racó pertanyia al monestir 
de Ripoll però estava inserida dins el territori del recent creat bisbat de 
Solsona del segle XVI; fou objecte així d’una concòrdia entre ambdues 
dignitats i un llarg plet per la jurisdicció que durava encara el segle XVIII. 

A Ponent de l’església són visibles unes restes de murs, de les 
quals dibuixen els angles de diverses estances, i que poden correspon-

que l’ajuntament vetlla per a la seva 
protecció i n’estimula, amb polítiques 
adequades, la restauració de façanes.  

Pel que fa a les masies, Borredà 
compta amb una bona mostra de 
totes les tipologies de masia descri-
tes pels estudiosos de l’arquitectura 
popular catalana. construïdes en 
diferents etapes, moltes d’elles tenen 
orígens medievals, al menys les 
cases pairals; les més noves són 
masoveries de les masies anterior-
ment esmentades o fruit de la des-
membració d’una gran propietat. en 
la seva major part són construccions 
del s. XVii i XViii, sobre estructures i 
fonaments més antics. és especial-
ment al s. XViii quan s’amplien nota-
blement, fruit de la prosperitat al 
camp, que també es manifesta 
també en l’ampliació i millora de les 
velles masoveries i des del campa-
nar, en la construcció de noves, i 
s’allarga fins a començaments del 
XiX; n’és una bona mostra el fet que, 
per exemple, les masies més grans 
basteixen durant aquest segle les 

seves capelles particulars, i fins i tot sen-
zills oratoris incorporats en un espai de la 
planta d’habitatge. els millors exemples 
son Puigcercós, Campalans, Boatella, 
Sobirà, Camprubi i Vilardell. 

cal destacar la gran quantitat de 
molins fariners que, des de l’època medi-
eval i, alguns fins a mitjans del s. XX, es 
es conserven, a Borredà, i situats al peu 
de les rieres de Margançol i Merlès. la 
gran majoria s’han de relacionar i vincular 
amb les grans masies del terme munici-
pal que els van construir i fer funcionar, i 
també a la iniciativa del que fou, durant el 
s. XVii i XViii, dinàmic gremi de paraires i 
teixidors de llana de Borredà. 

Sant Sadurní de Rotgers

dre a les runes d’un assentament d’hàbitat 
medieval o , com s’ha suposat, a l’estatge de 
Rodegari, personatge que donà nom a l’es-
glésia i amb la qual apareix vinculat.

L’església és un petit edifici d’una nau 
coberta amb una volta lleugerament apuntada 
i capçada a llevant per un absis semicircular, 
obert a la nau per un simple plec que forma 
degradació, una forma molt peculiar, car no 
ha adoptat el sistema de la volta de canó, com 
és habitual, sinó que el seu alçat és dividit en 

Molins fariners i bataners (*) 

de la riera del Marganol

1. Molí de Campalans
2. Molí de Sobirà
3. Molí del Xic o de Dalt
4. Molí del Tisoi
5. Molí del Cirera
6. Molí de Sant Joan (*)
7. Molí del Font (*)
8. Molí de Canemars

Molins fariners de 
la riera de Merlès

9. Molí de Danyans
10. Molí de Puigcercós
11. Molí del Pont de Roma
12. Molí de Boatella
13. Molí de les Goles 
      de la Masada
14. Molí de Vilartimo
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dos trams, l’un amb volta de canó, el més 
proper a l’absis, i un altre amb el fragment 
d’una volta de quart d’esfera, talment com 
si es tractés d’una volta absidal. Aquesta 
peculiar entrega de l’absis amb la nau, 
que no té paral.lel en l’arquitectura romà-
nica catalana, s’explica per l’evident dife-
rència cronològica de construcció que hi 
ha entre la nau i l’absis, la qual cosa fa que 
no coneguem la nau original, substituïda 
per l’original, moment en el qual hom 
degué construir la volta de quart d’esfera 
esmentada com una enginyosa solució 
per resoldre la unió de l’absis amb la nau, 
molt més alta. 

 HORARIS DE VISITES:
Estiu: Dissabtes diumenges i festius del 15 
de juny al 15 de setembre d’11 a 14h i de 17 
a 19h.
Hivern: Dissabtes, diumenges i festius del 
16 de setembre al 14 de juny d’11 a 14h
Visites concertades: De dilluns a divendres. 
Tel: 608 222 525
Tancat: Nadal, St.Esteve, Cap d’any i Reis
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Espais naturals
l a característica dominant de l’entorn 

natural de Borredà són els boscos que 
ocupen gran part del seu territori. Hi domi-
nen els pins però a les vagues més humides 
s’hi trobem fagedes i boix grèvol, i al solell 
roure martinenc, boixos i alzines.

Quan arriba la primavera el sotabosc 
s’omple de les flors, a les clotades més tanca-
des hi ha avellaners, freixes, til·lers i pomeres, i 
per tot arreu, plantes aromàtiques i medicinals. 
La tardor, és el temps dels bolets, en una 
amplia varietat: rovelló, la llenega, els fredolics, 
els rossinyols, els camagrocs, les corrioles, els 
moixerons i els carlets.

Si sou bons observadors podreu gaudir 
de l’aligot vesper, el pigot negre, i especial-
ment de  l’àguila daurada i el falcó pelegrí fan 
els seus nius a les cingles del Catllaràs on 
també hi és present el gall fer.

Més comuns són els senglars, la caça del 
qual és molt practicada a les rodalies del 
municipi. Hi ha exemplar de cérvol i daina i 
una bona colla de mamífers típics d’aquesta 
zona són el turó, la ratapinyada, les musara-
nyes, el ratolí de bosc, els talpons, l’eriçó, la 
rata d’aigua el liró, l’esquirol, el conill i la llebre. 

La Riera de Merlès és una espai protegit, 
PEIN, per fauna rica i variada, amb exemplars 
excepcionals com la papallona nocturna 
(Graellsia isabellae) i el cranc de riu. A la riera de 
Merlès s’hi troben truita, el barb i la bagra i el 
tritó pirinenc, la salamandra, i la granota; també 
ocells com la merla d’aigua i el blauet. 
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De la mà de Formatgeria artesanal La Bauma i ACREFA (Associació 
Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà) i amb la 

presentació de l’audiovisual Artesania del formatge català començarà a 
Borredà la 1a Mostra de Formatges Artesans de Catalunya.

Les jornades començaran el dia 12 de les 10 del matí fins a les 8 del 
vespre. Cap a les 12 del migdia, hi haurà un taller de formatgeria per a la 
mainada amb la co·laboració de’n Toni Massanés. A 2/4 de 10 de la nit, es 
farà un sopar gastronòmic amb formatges artesans Campalans, elaborat pel 
cuiner Miquel Màrquez del restaurant Sala de Berga.

El diumenge dia 13, amb la presència del Conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat Joaquim Llena, la mostra es podrà 
visitar entre 2/4 d’11 del matí i les 6 de la tarda. Cap a les 10 del matí, tindrà 
lloc una trobada intersectorial del formatge artesà català a les escoles velles, i 
a partir de les 12 es repetirà el taller de formatgeria infantil a les escoles noves.

Durant els dos dies, es podran degustar formatges amb un tiquet de 
degustació anomenat Tunel del formatge.

1a Mostra de Formatges 
Artesans de Catalunya 

Borredà, 12 i 13 de setembre de 2009
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Blancafort 
formatge del berguedà 
Llorenç Muguruza 

casa Manudells  
08680 gironella  
93 8228696
fax 938229715 

jlmugu@yahoo.es

Can Pujol
Josep Cuixart 

can Pujol, s/n 
08339 Vilassar de dalt 
93 5729667 
fax 935729823 

canpujol@canpujol.com

Forcam 
Josep Camps 

c/ balmes, 6 
25243 el Palaud’anglesola  
606453016 / 606 453017 
forcam@terra.es

Formatge Bauma, sl.
Toni Chueca 

la Solana, s/n  
08619 borredà

bauma@formatgebauma.com

Formatgeria 
Guils del Cantó 
Pep Capellas

c/ Solans, 20  
25714 guils del cantó 

Formatgeria la Cleda, scp 
Maria Dolors Calmet 
carles buiges, 9-J  
08420 canovelles  
93 8468134  
la_cleda@hotmail.com

Formatgeria la Verneda
Molí de ger, s/n 
17539 ger 
972 147096

lavernedadeger@hotmail.com

Formatgeria Marvall, s.l. 
Maria Marti 

les Mates, 28-32  
43700 el Vendrell  
977667869 
977661504 

www.marvall.com
marvall@marvall.com

Organització:

Formatge 
Bauma, sl.

ACREFA

Suport:

Ajuntament
de Borredà

Consell
Comarcal

Ajuntament de Berga

 després d’aquets darrers  
 trenta anys s’ha d’explicar  
 a catalunya la Història del 
Formatge artesà i la seva incidència 
en el mon rural. “

 Proposem que aquesta  
 Mostra es pugui fer en   
 qualsevol poble 
de catalunya que hi hagi 
un formatger que ho sol·liciti. “



Bona 
Mostra!
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Formatgeria Más Alba 
Martí Huguet 

Mas alba, s/n 
17468 Terradelles 
(Vilademuls)  
972 560488

www.masalba.cat 
formatgeria@masalba.cat

Formatgeria Mas 
d’Eroles, sl. 
Salvador Maura 

Mas d’eroles, adrall 
25797 adrall  
9733354057
973350348/ 
mobil 646455698

 masderoles@gmail.com

Formatgeria Sant Gil
Nativitat Ninot 

c/ castell, s/n  
43427 albió (llorac) 
977 881421 
mobil 609723777 

santgilalbio@hotmail.com

Formatge artesà 
de Veciana 
Montserrat de la 
Concepció  

cal Jaume gran  
082842 Segur de 
Veciana  

938680331 
formatgesveciana@hotmail.com 

Formatgeries de Clua, sccl 
Jordi Conejero
c/de la font, s/n  
25737 clua de Meia  
Tel. i fax 973 291042 
 cluajordi05@yahoo.es

Formatgeries Mont-brú 
Pere antúnez 
Mas Mont-brú  
08180 Moia  
Tel. i fax 938209010 
montbru@hotmail.com

Formatges Mas El Garet 
Isidre Mas/Lluis Mauri

Mas el garet, s/n  
08551 Tona  
Tel. i fax 93 8125881 
mobil Mauri 659695762

formatges@
formatgesmaselgaret.com

Formatges Montllobé
Manuel Pla
 avda. 27 de gener, 76 
25182 aitona  
973 794420 / 629384857 
 manelpla@hotmail.com

La Pastora d’Oló 
Salvador Peraire 
raval rovirola, 13  
08273 Santa Maria d’Oló 
938385044 
mobil 625422105
fax 938385080 
lapastora@lapastora.com

La Torre d’en Roca, s.l. 
Llorenç Grau 
ctra. de Sallent a 
balsareny, km. 1,5  
08650 Sallent  
938744586 /619223637 
llgrpu@hotmail.com

Mas el Lladré 
Joan Puigcorbé
Mas el lladré  
17512 les llosses  
972 703095  
masellladre@hotmail.es

Mas Marcé 
Manel Marcé 
c/ribera, 5  
17469 Siurana d’empordà 
masmarce@masmarce.com

Moli de la Llavina, scp 
Josep Llavina 
Molí de llavina  
08540 centelles  
Tel. i fax 93 8811695 
mobil dolors 639001043 
www.molidelallavina.com
josep@molidelallavina.com

Monber 
Francesc Marquilles
c/les eres, 18
25310 agramunt
973390316  
formatgesmonber@terra.es

Formatgeria Tòrrec
Montse Blanc  
antic escorxador 
Vilanova de Meià 
c/piscines, s/n  
25735 Vilanova de Meià 
659499575  
monblanchse@yahoo.es

Tros de Sort, s.l. 
Josep Font 
camí de les Vernedes, s/n 
25560 Sort  
659548695 
www.trosdesort.com info@
trosdesort.cat
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MerCats del Bolet

Bolets del 
Berguedà

De bolets, n’hi ha de tota mena. Metzinosos 

o deliciosos. De copa ample o peu prim.

La tardor ens ofereix un catàleg que estimula 

la gana o la curiositat. Tot dependrà 

de quin sigui el nostre 

interès boletaire.
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els bolets ens desperten les fal·leres més antigues, 
aquelles que tenen a veure amb la recerca del tresor. 
Voltar pel bosc sense una ruta fixa, atents als senyals 
per descobrir sota una alzina o un roure aquests 
petits miracles naturals que fan les delicies dels 
gastrònoms i apassionen als micòlegs.

les terres berguedanes són un camp abonat 
per boletaires de tota mena, sigui quina sigui la 
seva motivació per omplir el cistell. boscos humits 
i frondosos, amplis solells on hi passa sovint el 
bestiar, afavoreixen el creixement de rovellons, ceps, 
farineres o moixernons.

un ampli mostrari de bolets comestibles o 
verinosos de tot tipus i tamany.

el rei dels bolets que es 
troben al Berguedà és per 
a molts el rovelló. la majoria 
dels boletaires aficionats és 
dels pocs bolets amb els 
quals s’atreveixen, donat que 
s’identifica fàcilment i no hi ha 
tant perill d’endursen a casa un 
de verinós. Però els caçadors 
de bolets més versats tampoc 
li fan fàstics. generalment es 
troba vora els pins o en les 
estepes i el seu color rogenc i 
el barret en forma d’embut són 
inconfunsibles.

la millor manera de cui-
nar-los és a la brasa, però 
hi ha qui investiga altres 
aplicacions culinàries amb 
molt bons resultats.

una confusió habitual, 
sobretot entre els boletaires 
novells, és recollir pinetells en 
lloc de rovellons.

També molt comuns als 
boscos del Berguedà tenen 
una aparença gairebé idéntica 
tot i que no són tan apreciats 
gastronòmicament.

eixut, vellutat i carnós, el cep 
és un dels exemplars més 
apreciats pels amants dels 
bolets. d’un característic 
color sèpia el trobarem prop 
d’alzinars, rouredes, sure-
des o castanyedes. les se-
ves possibilitats culinàries 
són extensíssimes, des dels 

carpaccios a les receptes 
guisades i té un sabor ex-
traordinari que convenç a 
qui el prova des del primer 
moment.

   El rovelló

   El cep

el fredolic és el més mandrós 
dels bolets berguedans, 
acostuma a aparèixer a finals 
de la tardor o a principis 
d’hivern, en els boscos de 
pins, sovint entre pinassa. 
d’un blanc brut, la seva carn 
és poc robusta, i el seu aroma 
tampoc és especialment 
apreciable. 

Potencia el seu sabor en 
guisats i sopes i el que més 
agrada als boletaires es que 

   El fredolic
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surt en grups nombrosos 
formant erols i, quan se’n 
troben, omplen ràpidament el 
cistell.

la llenega, blanca o negra, 
és també un habitant habitual 
del Berguedà. es troba en 
alzinars i boscos de pins. la 
seva carn viscosa és molt 
apreciada a la cuina.

   La llenega

les múrgoles o rabassoles, 
uns petits bolets de color 
blanquinós o crema que 
presenten cavitats al barret, 

   Bolets de   
 primavera

són bolets de primavera que 
prefereixen els bos-cos oberts 
i les terres remogudes. Hi ha 
qui el considera un dels bolets 
de millor qualitat per ser cuinat, 
tot i que s’han de prendre 
precaucions com coure’l 
abans, per eliminar alguns 
principis tòxics. és també 
habitual conservar-lo sec, 
una pràctica que augmenta i 
millora el seu aroma.

el moixernó o bolet de 
Sant Jordi és també un bolet 
primaveral, que creix en prats 
calcaris. carnós i molsut, té 
una aparença semblant a la 
gírgola i una intensa olor a 
farina. 

Pullancró.

Del bosc a la taula

Cassoleta del Berguedà
amb botifarra, rovellons 
i mongetes del ganxet 
Ingredients:

1 botifarra de 200 g.
100 g. de mongeta filaire
150 g. de rovellons
1 tomàquet madur
50 g. d'oli d'oliva
polset d'all i julivert
Preparació:
Posem un raig d'oli d'oliva a la 
cassoleta de terra. Tot seguit 
hi entrem la botifarra al mig, la 
mongeta filaire a un costat, els 
rovellons (sazonats i amb all i julivert 
per sobre) al costat de la mongeta 
i a l'altre costat el tomàquet obert 
(salpebrat, un raig d'oli d'oliva i amb 
all i julivert per sobre). Seguidament 
ho posem al forn durant 25' a 
180ºc. es retira del forn i llest per 
servir. / Antoni Font

Per a molts, la cuina feta amb bolets és potser un dels plaers 
gastronòmics més suprems. el carnositat del cep, les virtuts 

aromàtiques del camagroc i la tòfona, la suau textura del rossinyol 
o la deliciosa viscositat de la llenega delecten els paladars més 
exigents, mentre que la saborosa i compacta carn del rovelló, 
amanida amb una senzilla picada d’all i julivert és la preferida per 
molts altres. Fregits, a la brasa, guisats, infusionats o crus, les 
possibilitats culinàries dels bolets són infinites. 

Potenciant el sabor de la carn, acompanyant verdures i peixos 
o com a protagonistes d’un rissoto o un saltat. els sabors, aromes 
i textures dels bolets conviden als cuiners a fer volar la imaginació i 
a teure’n tot el partit. i és precisament aquest incalculable potencial 
del bolet el que ha inspirat una activitat gastronòmica que des de 
fa anys se celebra amb èxit al Berguedà per aquestes dates.

La cuina del bolet
la Cuina del Bolet del Berguedà, ofereix a través dels menús 
dels restaurants de la comarca, una aventura gastronòmica 
pel món del bolet que no us podeu perdre. Més de cent plats 
diferents que inclouen aperitius, primers, segons plats i postres 
on el bolet n’és part indispensable.

el berguedà aprofita la tardor per retre homentge al bolet amb 
mercats, activitats i tallers en que els petits habitants dels bosc en 
són els protagonistes. nombrosos pobles de la comarca s’afegeixen 
organitzant cada un a la seva manera la seva festa del bolet.

Oferim una recepta del Restaurant Cafè de la Plaça de Casserres.
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el MERCAT DEL BOLET de Cal Rosal, un 
dels més antics i coneguts de Catalunya, torna 
a fer parada aquesta tardor a Cal Rosal (Olvan, 
Berguedà), al peu de la carretera c16, oferint una 
àmplia varietat de bolets així com una selecció de 
productes agroalimentaris del Berguedà.

el mercat obrirà tots els dies de la setmana, 
des de principis de setembre fins a finals de 
novembre, i al llarg de tota la temporada s’hi 
aniran trobant els bolets que ofereix la terra 
quan el temps acompanya; al principi de la 
tardor rovellons i ceps i quan el fred ja és  més 
intens fredolics i camagrocs. 

el Berguedà és terra de bolets i molts dels 
seus habitants tenen una veritable passió per 
aquest aliment. el bon coneixement d’aquest 
ingredient, sovint heretat de generacions 
anteriors, ha generat una important oferta 
gastronòmica per part dels restaurants i una gran 
creativitat per part dels elaboradors de productes 
amb bolets, com és el cas de la botifarra amb 
rovellons, el paté de ceps, la samfaina amb 
bolets, els fideus amb trompetes de la mort, 
l’oli amb múrgoles, la vinagreta de rovellons,  el 
cognac amb tòfona  i les galetes de ceps. 

 Cal Rosal

Tots aquests productes es troben a les 
parades del mercat del bolet de Cal Rosal, 
a més d’altres productes agroalimentaris 
recol·lectats i elaborats pels pagesos i els 
artesans de la zona, com  la mel, els formatges 
i les herbes medicinals. 

el Mercat actua, per tant, com a motor 
econòmic d’un bon nombre de comerciants 
i artesans de Cal Rosal i del conjunt del 
Berguedà. Per aquest motiu l’ajuntament 
d’Olvan ha optat per recolzar i promoure 
decididament aquest esdeveniment, tot 
renovant la imatge i reforçant la senyalització 
i la comunicació. 
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els diumenges de bolets
cOM a reSulTaT de l’acollida positiva que van tenir les activitats 
d’animació iniciades la temporada anterior, aquest any 2009 s’ha 
dissenyat novament un programa anomenat “Diumenges de 
bolets”. l’objectiu del programa és aportar un atractiu més al 
mercat i difondre el coneixement i l’estima pels bolets entre els 
visitants i clients.

amb aquesta finalitat s’han programat activitats i tallers 
agrupats en tres eixos. bolets i follets proposa activitats adreçades 
als nens i nenes perquè s’ho passin bé amb els bolets i comencin a 
familiaritzar-s’hi. el mes d’octubre, l’escola de boletaries consisteix 
en una sèrie d’activitats relacionades amb la micologia, com les 
sortides al bosc, sessions de consulta i conferències guiades pel 
micòleg Marc Estévez, autor del llibre “El secret més ben guardat”. 
amb Els bolets a taula, el mes de novembre, els interessats en la 
part gastronòmica dels bolets tindran ocasions per tastar nous plats i 
productes fets amb bolets gràcies a la col·laboració dels restaurants 
de Cal Rosal i de l’Associació de Productors Agroalimentaris 
del Berguedà. i per aprendre a cuinar-los, hi haurà dues classes 
impartides per l’escola Joviat al mateix mercat. 

 Guardiola de Berguedà

el MercaT del bOleT per ex-
cel·lència de l’alt berguedà torna per 
portar-vos els millors bolets de la zona 
per tal que els pugueu cuinar i degustar 
a la vostra taula.

S’han pogut veure els primers 
bolets a les proximitats de guardiola 
amb els propòsits que aquesta serà una 
bona temporada pels boletaires que 
cada any omplen els nostres boscos.  
la ubicació del mercat és a l’antiga 
estació de guardiola de berguedà, 
just al costat d’un edifici emblemàtic 
del municipi com és l’estació del tren 
que anys enrere acollía a un munt 
de passatgers en cada viatge que el 
carrilet feia a la nostra comarca. Podeu 
trobar una oficina de turisme que us 
servirà per a sortir del tot informats dels 
indrets que podeu visitar, itineraris per 
anar a buscar bolets, llocs per allotjar-
se, monuments per visitar, zones 

un any més

d’interès turístic o be un lloc per 
fer un bon àpat.

el mercat del bolet us espera 
fins que la temporada boletaire 
digui prou, fins que no arribi Tots 
Sants podeu pasar per guardiola 
i participar del Mercat i de les 
seves activitats paral·leles com és 
el tradicional concurs de cuina del 
bolet en el que participen un gran 
nombre de plats que un selecte 
jurat premiarà segons aspectes 
com poden ser la originalitat, el 
sabor o la presentació. 
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 Vilada

aQueST anY al matí, veient la bona 
acollida de l’any passat tornarem a tenir 
un espectacle infantil enfocat al món 
dels bolets! l’objectiu de l’espectacle 
serà acostar els bolets als més petits tot 
coneixent-los jugant. Per altra banda, 
enguany presentem una nova activitat 
per a petits i pares com és un taller de 
plàstica de fabricació de bolets amb 
material reciclable. l’autor del millor 
bolet reciclat rebrà un petit obsequi per 

gaudir bé de la seva afició. l’objectiu 
és conscienciar a petits i grans que les 
deixalles al bosc no hi haurien de ser i 
així ajudar a preservar l’entorn. 

en definitiva el conjunt d’activitats 
matinals van destinades a fomentar 
les bones maneres i el respecte pel 
bosc i les especies que hi conviuen. 
la intenció és fomentar aquests 
valors entres els petits boletaires que 
comencen perquè a dia de demà el 
bosc no en pagui les conseqüències.

Pel que fa a la tarda, com cada any, 
hi haurà una nova edició del concurs 
gastronòmic. igualment, com en la resta 
d’edicions passades, la festa estarà 
acompanyada per la fira gastronòmica 
i d’artesania, així com altres  activitats 
que acabin de completar el dia (sorteig 
de la cistella gastronòmica, endevina 
quin bolet és? i el tast de coca de bolets 
per tothom! 

iii Mostra Micològica de Vilada

 Bergabolet

BERGA eS cOnVerTirÀ un any 
més i durant dos dies en la capital 
catalana del bolet. al costat del 
concurs de bolets més popular del 
país, la capital berguedana atraurà 
parades, exposicions, menús i activitats 
relacionades amb el món del bolet. Tot 
això gràcies a la Bergabolet, la mostra 
que des de fa 4 anys acompanya la festa 
boletaire al centre de la ciutat, amb la 
instal·lació de parades de bolets frescos 
i en conserva, productes artesans de la 
comarca, atractius turístics i activitats 
per a tots els gustos i edats.

els visitants que durant els dies 
pròxims a la Bergabolet s’acostin 
a la comarca podran gaudir també 
d’una extensa varietat gastronòmica 

berga dedica dos dies al seu 
producte més preuat, el bolet

Els dies 3 i 4 d’octubre de 2009
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en bolets gràcies als menús del bolet 
que els restaurants d’Hostaleria i 
Turisme del Berguedà ofereixen durant 
la temporada. a més, podran també 
gaudir dels dies previs a la festa amb la 
visita a la resta de mercats boletaires de 
la comarca que, durant tota la tardor, 
exposen producte a diferents racons 
berguedans. és el cas del conegut 
Mercat del Bolet de Cal Rosal o el de 
Guardiola de Berguedà, per posar-ne 
dos exemples. una altra de les visites 
ineludibles és la del Museu de l’Art 
del Bolet de Montmajor, on l’artista 
Josefina Vilajosana ha reproduït les 
famílies i espècies de bolets que es poden 
trobar a la comarca amb ceràmica. una 
autèntica delícia per la vista. 

POC A POC comencen a baixar les 
temperatures, el dia s’escurça i la 
vegetació caducifòlia es tenyeix de 
càlids colors; ha arribat la tardor, i 
amb ella els bolets.  És temps en què 
nombrosos visitants s’acosten a la 
Vall de Lillet, no tan sols atrets per la 
seva història, gastronomia, tradicions o 
punts d’interès turístic; sinó també per 
la cultura del bolet que ens caracteritza. 
La Serra del Catllaràs és testimoni 
dels nombrosos boletaires (experts i 
novells) vinguts d’arreu de Catalunya 
per a endinsar-se, sempre amb molta 
cura, als nostres boscos a la recerca 
de tan preuat tresor.

La tradició micològica de La Pobla 
de Lillet tornarà a ésser festejada un 
any més amb la celebració de l’arrelada 
Festa del Bolet, gràcies als esforços de 
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, amb 

el suport de Diputació de Barcelona i 
la col·laboració d’un gran nombre de 
poblatans. Enguany arriba a la seva XIX 
edició i tindrà lloc els dies 26 i 27 de 
setembre, serà un cap de setmana replet 
d’activitats per a grans i petits, i on el 
protagonista principal és el bolet.

El dissabte 26 començarà amb la 
recollida de fotografies per a la seva 
exposició durant els dos dies de festa 
(per tant, a partir d’ara no us oblideu la 
càmera quan aneu al bosc!!!); a mitja 
tarda se’ns farà la boca aigua amb l’11è 
Concurs de plats cuinats. Abans de 

 La Pobla de Lillet
La tradició micològica torna a ésser festejada un any 
més amb la celebració de l’arrelada Festa del Bolet
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sopar a l’11è Mossec Popular que té 
lloc a la plaça de l’Ajuntament, anirem 
a la cercavila i al pregó del bolet; ja amb 
la panxa plena toca moure l’esquelet 
al correfoc i al ball. L’acte central del 
diumenge 27 al matí és el Mercat del 
Bolet, mostra on a més del producte 
estrella de la festa s’hi poden degustar 
diversos productes autòctons elaborats 
de forma artesanal pels comerciants 
poblatans; complementat amb espec-
tacles al carrer, tas de bolets i una 
exposició micològica.

Lluny del caràcter melancòlic que 
normalment sol evocar la tardor en 
l’art, la Vall de Lillet viu durant aquest 
període dues festes tradicionals més de 
gran importància: la Festa Major i la Fira. 

Durant els dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre, 

poblatans i poblatanes celebren la 
Festa Major en honor a la Mare de 
Déu del Roser; festivitat patronal 
amb diversos actes d’oci: balls per 
a totes les edats, concerts, actes 
esportius, animació infantil, sopar 
popular, sardanes... Sense oblidar 
les tradicions que s’han mantingut 
any rere any, com és l’elecció de la 
pubilla i l’hereu locals; així com també 
aquelles altres que s’havien perdut 
però enguany es tornen a recuperar, 
és el cas de la cursa ciclista a Falgars 
el diumenge al matí. 

Després de la castanyada, con-
cretament el dia 3 de novembre, 
arriba la Fira; antigament era dedicada 
al bestiar, però en l’actualitat ha 
esdevingut multisectorial. 

la cuina del rovelló

 Castellar de N’Hug

caSTellar de n’Hug compte 
amb una gran tradició boletaire. 
al bell mig de boscos verdosos, 
Castellar de N’Hug, s’ubica en 
un paratge idíl·lic amb múltiples 
possibilitats, entre ells la gastro-
nomia.

gràcies a l’existència de bolets 
als boscos pròxims de Castellar 
de n’Hug, els restaurants i fon-
des compten amb una àmplia i 
qualitativa oferta gastronòmica. 
l’aventura que suposa anar a 
buscar bolets, sovint, origina una 
satisfacció més gran de la que 
hom pot imaginar. els boletaires 
experts mostren el seu entusiasme 
davant la nova temporada que 
s’enceta. els uns en busquen, 
d’altres en canvi se’ls mengen. Tot 
plegat un munt de sensacions que 

no deixa a ningú indiferent. i és 
que Castellar de N’Hug, amb les 
seves jordanes gastronòmiques 
del rovelló, vol mostrar a tothom 
que és un poble amb una cuina 
especialitzada amb els bolets i 
amb una oferta variada i de qualitat 
segons la temporada de l’any.

els restaurants i fons de 
Castellar de n’Hug us suggereixen 
d’entre els seus plats la següents 
selecció dins la “Cuina del 
Rovelló”. Que vagi de gust! 
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Hostal Alt Llobregat
Peus de porc 
amb rovellons

Tel. 938 257 074
www.altllobregat.com

Hostal Les Fonts
Xai Farcit de rovellons

Tel. 938 257 089 
www.hostallesfonts.com

Hostal La Neu
Filet a la crema 
de rovellons

Tel. 938 257 073 
www.hostallaneu.com

Fonda Fanxicó
rostit de xai amb 
rovellons
Tel. 938 257 015 
www.fondafanxico.cat

Hostal Pere Miquel
Vedella amb rovellons

Tel. 938 257 064 
www.peremiquel.com

Fonda St. Vicenç 
de Rus

Patates amb mousse 
de foie i salsa de ceps

Tel. 938 257 071 
www.stvicensderus.com

Restaurant Armengou
Saltat de gambes 
i rossinyols

Tel. 609 816 566

Restaurant Braseria 
El Caliu

Xai al forn amb rovellons
Tel. 938 257 035

Restaurant El Celler
Patates amb rovellons

Tel. 938 257 030

Restaurant Molí 
de les Fonts

Vedella amb rovellons
Tel. 938 257 081

Restaurant Minairons
coca de tast amb  
rovellons

Tel. 938 257 080
www.hostalcastellardenhug.com

Restaurant La Closa
canelons de bolets

Tel. 93 825 70 16
www.cingles.org

la FESTA MAJOR de Castellar de N’Hug és per Sant Miquel; el 
29 de setembre; els actes principals són: el ball cerdà (dansa popular de 
caràcter cerimoniós), l’Ofici en honor a Sant Miquel, l’audició i ballada de 
sardanes i el balls de nit

enguany la Festa Major serà del 26 al 29 de setembre i es realitzaran 
els actes tradicionals i altres activitats infantils, culturals i esportives.
el ball cerdà és una dansa típica de Castellar, va ser restaurada l’any 
1960 gràcies a l’entusiasme del senyor Josep M. Tarragó, que va comptar 
amb la col·laboració de tot el poble. generalment les parelles formen una 
rodona dins la qual, el paborde o administrador de la cofradia del sant 
comença la dansa amb la seva balladora i els segueixen cadascuna de 
les parelles, fins arribar a la ballada final de conjunt, que acaba sovint amb 
un ritme molt precipitat. 

Festa Major de Sant Miquel



tardor 200938

 Saldes

SaldeS acollirà la XIII edició del Mercat de Productes 
Artesanals. aquesta fira està organitzada per l’ajuntament 
de Saldes i el col·lectiu d’artesans de comarques de 
Muntanya, entitat que va nèixer amb la voluntat de donar 
a conèixer l’artesania de les comarques del Berguedà, Alt 
Urgell i Cerdanya, tot afavorint la millora de la qualitat de 
la producció artesana i coordinant la difusió, promoció i 
comercialització dels productes, i alhora recuperar els oficis 
tradicionals.

Dolors González, alcaldessa de Saldes, opina que “el 
mercat està agafant molta empenta tant amb el nombre 
de visitants com en reconeixement dels propis artesans, ja 
que no es permet l’entrada a cap altra parada d’altre tipus, 
tot ha de ser artesania de les nostres contrades. a més, 
el mercat és molt interactiu perquè es fan demostracions 
d’el·laboració dels productes. a Saldes apostem per aquest 
tipus d’indústria, perquè és la que ens dóna un tret identitari, 
i ens diferencia de les grans industries globalitzades. els 
pobles de muntanya sempre s’han caracteritzat per la seva 
producció d’objectes fets a mà”. 

Xiii edició del Mercat artesanal
EL DISSABTE 31 D’OCTUBRE
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la Festa de Sant Martí: és la 
festa patronal de Puig-reig 

Se celebra l’onze de novembre i el cap de setmana següent

en aQueSTa FeSTa el poble segueix la tradició d’escollir pubilla i dames 
d’honor, amb la participació en la votació de totes les entitats locals.
diumenge la colla de geganters de la població organitza cada any una gran 
trobada de gegants. 

 Puig-reig

el FeSTiVal berguedÀ FOlK no 
pretén ser un acte exclusiu de l’èlit 
balladora sinó una aproximació o un 
“tast” de la música i dansa tradicional. 
Podrem descobrir part de la música 
i danses de catalunya, però també 
d’altres regions com Occitània, Mallorca 
i Menorca. en els tallers de dansa que es 
proposen pel matí es podran aprendre, 
amb la col·laboració de dos grans 
mestres de ball, les danses respectives 
de les regions anteriorment dites, amb 
coneixement verídic i pedagògic. 

1r Festival 
Folk berguedà
El 19 de setembre a Puig-reig

APAGADA ANALÒGICA I LA TDT. 
Els actes començaran el divendres 
6 novembre a 2/4 de 10 del vespre 
amb Mabel Martí periodista valenciana 
establerta a Catalunya col·laboradora 
del programa El Club de TV3 i coneguda  
també per la seva participació en el 
programa El cistell, de la mateixa 
cadena. Ens parlarà de la seva 
experiència a radio i a la televisió.
El divendres dia 13 a 2/4 de 10 del 
vespre serà el conegut periodista 
Ramón Miravitllas de COM radio i TVE. 
El dia 18 a 2/4 de 10 del  vespre  serà  
el periodista i director del TN Cap de 
Setmana de TV3  Joan Carles Perís. 
El dia 27 taula rodona sobre “la 
televisió i la TDT” amb la intervenció de 
diferents personatges dels mitjans de 
comunicació i de les institucions que 
ens recolzen el Fòrum 10 Comunicació, 
com el senyor Carles Manteca, cap de 
programació i antena de TV3.
Clourà l’acte el senyor Ramon Font, 
President del Consell de l’Audiovisual 
de la Generalitat de Catalunya. 

Fórum 10 Comunicació 
prepara la 19a edició
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1  Monbolet 
c/castellar de n’Hug, 8
08600 Berga

 619 584 757
bolets@monbolet.com

www.monbolet.com

  bolets   carns

2  Ramaders de   
 Muntanya del   
 Berguedà,SCCL

c/Francesc Macià, 12  
 1r 1a     08600 Berga

 i Fax 938 220 092
ramaders@ramadersbergueda.com
www.ramadersbergueda.com

3  L’aranyonet,   
 conserves   
 artesanes 

Plaça de les coromines, 9
08696 La Pobla de Lillet

  938 236 508
aranyonet@telefonica.net
www.aranyonet.com

4  Casabella   
 Natura, S.C.P

ctra. d’Olvan s/n
08611 Olvan

  938 251 262
rosa@casabellanatura.cat

www.casabellanatura.cat

  embotits

5  Cansaladeria   
 Mercè,  Cal Rafilat 

av. catalunya,59 
08680 Gironella

  938 250 161
calrafilat@hotmail.com

6  Embotits Casolans  
 de  Montmajor 
 Casa Fígols,SL 

Plaça del Mercat,6
08612 Montmajor

  938 246 199
Fax 938 246 133

7  Blancafort  
 formatge del   
 Berguedà, 
 Racallber, S.L  

casa Manudells
08680 Gironella

  938 228 696
Fax 938 229 715
jlmugu@yahoo.es

8  Formatge  Bauma 
la Solana
08619 Borredà 

 i Fax 938 239 064
bauma@formatgebauma.com

www.formatgebauma.com

  licors

9  Destil·leries
 Vila, Aromes 
 del Queralt

ronda Queralt, 6
08600 Berga

  938 210 223
info@aromesdelqueralt.com

www.aromesdelqueralt.com

10 Dolceria Pujol 
c/bon repós 2,
08600 Berga

 93 821 01 59
Fax 93 821 13 90
dolceriapujol@hotmail.com

www.dolceriapujol.com

11  Especialitats
 Viñas 

c/Teodor Miralles, 20
08613 Vilada

 93 823 81 55
Fax 93 823 8268
info@especialitatsvinas.com

www.especialitatsvinas.com

12 Neules Artesanes 
 Sant Tirs 

colònia Pons, nau 3,  
 2a planta
08692 Puig-reig

 93 838 18 19
Fax 93 838 18 24
info@neulessanttirs.com

www.neulessanttirs.com

  pastisseria  formatges

  conserves

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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compra productes berguedans!
POSa el berguedÀ al Teu PlaT neix 
com a iniciativa de valorització dels productes 
alimentaris de la comarca del Berguedà a 
partir de diversos factors i/o oportunitats.

el primer factor fou l’enorme encert de 
la Diputació de Barcelona, per mitjà l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, d’impulsar 
el projecte pilot Productes de la Terra 
l’any 2007. una iniciativa que té per finalitat 
col·laborar i experimentar amb un conjunt d’ens 
locals recursos i eines per tal de dinamitzar el 
teixit empresarial de productes alimentaris 
locals i de qualitat, a partir d’un marc comú 
estratègic d’actuació i de les agendes de ruta 
de cada territori a mitjà termini. concretament, 
el marc d’acció comú era: aprofundir en el 
coneixement del sector,incrementar-ne la 
competitivitat i, finalment, reforçar estructures 
de suport local i/o supralocal. 

un altre factor que va incidir en la posada en funcionament de la iniciativa 
fou l’actual clima d’opinió al voltant de la necessitat de valorització i sensibilització 
en l’ús i  el consum de productes locals alimentaris de qualitat (a banda de la 
protecció del paisatge, la traçabilitat dels aliments,etc.). un objectiu compartit pel 
nostre territori, el camp, i també per la ciutat, que fa, doncs, que aquesta empatia 
aporti nombroses sinèrgies.
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entenem que hem de vetllar 
per  consolidar una  estratègia de de-
senvolupament comarcal basada en la 
potenciació i  la diversificació del teixit 
productiu (industrial, agroalimentari i 
turístic), però capitalitzant i marquetitzant 
els valors propis del nostre territori, 
Berguedà Comarca de Qualitat.

i, per últim,òbviament no es podria 
valoritzar els productes sense una 
condició necessària, l’existència de 
bons productes alimentaris locals. 
entenem, doncs, que hem d’enfortir 
l’ús i el consum de productes del 
Berguedà, i, alhora, consolidar ini-
ciatives de maridatge entre tots els 
sectors implicats,especialment amb la 
restauració. una cuina, la berguedana, 
excepcional que per mitjà de la tasca 
desenvolupada per part del Gremi 
Comarcal d’Hostaleria i Turisme 
del Berguedà des de fa molts anys, 
ha aconseguit amb èxit potenciar la 
restauració de la nostra comarca creant 
signes identitaris propis, un bon exemple 
d’això és la Cuina del Bolet. retornant 
al fil conductor,doncs, es tracta de 
sumar FOgOnS + PrOducTe. 

La Cuina del Bolet, un 
dels principals referents 

gastronòmics del Berguedà
AMB L’ARRIBADA DE LA TARDOR, la cuina del Berguedà tindrà 
a l’abast un dels seus productes més preuats, el bolet.
Un any més, els amants dels bolets i la bona cuina trobaran un 
referent gastronòmic al Berguedà amb motiu de la celebració 
d’una nova edició, la novena, de La Cuina del Bolet.

La cuina del bolet  fusiona la modernitat i la tradició de la 
cuina berguedana, aprofitant l’existència de productes i mètodes 
d’elaboració propis del territori.  Els nostres cuiners tracten de 
manera gairebé màgica aquest producte autòcton, fins a convertir-
lo en una delícia per al paladar. D’aquesta manera, podem gaudir, 
durant uns mesos, de sabors i aromes intensos. 

Gremi d’Hostaleria i Turisme del Berguedà
www.gremihostaleriabergueda.com

Turisme del Berguedà
Tel. 938 221 500
www.elbergueda.cat
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bagà Hotel Restaurant Ca l’Amagat 938 244 032

bagà Hostal Cal Batista 938 244 126

bagà Hotel Restaurant El Blat  938 255 737

bagà  Hotel Restaurant Niu Nou  938 244 253

berga Restaurant Absis- Hotel Ciutat de Berga   938 214 422

berga Restaurant  Sala 938 211 185

berga Hotel Restaurant  Queralt  938 210 611

berga Hotel Restaurant  Estel  938 213 463

berga Restaurant La Notta  938 221 869

berga  Restaurant  La Cabana  938 210 470

cal rosal (Olvan)  Restaurant El 9 rovelló  931 145 158

casserres Espai Sant Pau Restaurant  938 234 257

el guixaró (casserres)  Restaurant  La Nau  938 250 012

castellar del riu  Restaurant Els Roures 938 213 561

gósol  Restaurant El Forn “Cal Moixó”  973 370 274 

guardiola Restaurant El Recó de l’avi  938 227 672

Puig-reig  Hotel Restaurant Cal Marçal  938 380 386

Santa Maria Merlès  Hostal Sant Cristofol  938 250 525

Saldes Restaurant Camping Susen  938 258 103

Serrateix  Hostal Restaurant Cal Fuster  938 204 911

Vilada  Restaurant  Cal Candi  938 238 313

ESMORZARS BOLETAIRES                                                                                  

bagà  Hotel Restaurant Ca l’Amagat  938 244 032
bagà Hostal Cal Batista  938 244 126
bagà Hotel Restaurant  El Blat  938 255 737
bagà  Hotel Restaurant Niu Nou  938 244 253
berga  Restaurant La Cabana  938 210 470
berga  Celler La Tosca  938 210 208
casserres  Espai Sant Pau Restaurant   938 234 257
castellar del riu  Restaurant Els Roures 938 213 561
gósol  Restaurant El Forn “Cal Moixó”  973 370 274
Puig-reig  Camping Puig-reig  938 380 190
Puig-reig  Hotel Restaurant Cal Marçal  938 380 386
Saldes  Bar Restaurant Cal Carinyena  938 258 025
Saldes Restaurant Camping Susen  938 258 103
Santa Maria de  Merlès Hostal Sant Cristofol  938 250 525
Vilada  Restaurant Cal Candi  938 238 313

Restaurants participants a la Cuina del Bolet

Bona cuina 
i bon profit!

tardor 2009
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Fires i MerCats

enguany, per tercer any consecutiu, el Consorci 
de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà a 

través del projecte Posa el Berguedà al teu plat torna 
al Mercat de la Boqueria. aquest any, la Mostra 
seguirà el mateix format que l’any passat però amb la 
incorporació de novetats amb la durada de tres dies el mes 
de novembre. consolidant un any més, una Mostra que 
promociona el patrimoni turístic, cultural i gastronòmic de 
la nostra comarca, donant a conèixer sota una única marca 
el Berguedà en col·laboració amb diferents institucions i 
empreses. els productors ocuparan l’espai de la plaça St. 
Galderic (coneguda també com la plaça de les pageses) 
i en aquest espai  vendran els productes berguedans com 
formatges, embotits, neules, torrons, bolets, conserves,etc 
i es faran degustacions.
 Hi hauran  les següents activitats
Expositors: Mostra i venda de productes agroali-
mentaris. Participació dels Productors agroalimentaris 
del Berguedà perquè puguin  mostrar i donar a conèixer 
als comerciants del mercat i als centenars de visitants que 
passen pel Mercat els seus productes.
Degustació de productes i Cuina del Berguedà.  la 
degustació de productes es farà a càrrec de l’Associació 

de Productors Agroalimentaris del Berguedà i de la 
Cuina del Berguedà. Hi haurà l’oportunitat de donar a 
conèixer els productes de la nostra comarca: embotits, 
formatges, conserves, neules, bolets, melmelades,... el 
grup gastronòmic de la Cuina del Berguedà inclourà 
plats de degustació amb productes berguedans i cuina. a 
través de l’adquisició d’uns tiquets de tast a preu simbòlic 
es podran escollir els plats que es prefereixin. 
 Turisme
Punt d’informació turística. en una de les carpes de la 
Mostra, el Consell Comarcal del Berguedà donarà a 
conèixer els recursos turístics de la comarca presentant les 
seves activitats i serveis. natura, gastronomia, patrimoni 
industrial, museus,... una bona mostra de la gran varietat 
que es pot trobar a la comarca.
 Animació
Paral·lelament a la Mostra la música i animació també hi 
seran presents. 

Posa el Berguedà al teu plat torna al Mercat de la Boqueria

Consell Comarcal
del Berguedà

Entitats
organitzadores
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II Fira de la tòfona del Berguedà 
cal rosal, 10, 11, 12 i 13 de desembre de 2009

CAL ROSAL celebra aquest 2009 la 
segona edició de la Fira de la Tòfona del 
Berguedà mantenint l’objectiu de donar a 
conèixer un dels fongs més valorats però 
a la vegada més desconeguts que creix 
en el nostre territori. 

En aquesta segona edició s’ha 
volgut potenciar molt més la vessant 
professional de la fira. Amb aquesta 
finalitat s’allargarà la seva durada a 
4 dies per tal de poder-hi incorporar 
dos dies dedicats exclusivament al 
sectors professionals. Està previst 
oferir conferències i demostracions 
adreçades als agricultors interessats 
en el seu cultiu,  i activitats de formació 
adreçades als restauradors. 

Durant tota la fira hi haurà parades 
de productes relacionats amb la 
tòfona, d’empreses relacionades amb 
la tòfona, i parades d’altres productes 
agroalimentaris.

La fira també inclourà actes 
adreçats al públic en general, com 
xerrades, tastos, concursos, classes de 
cuina i mostra de productes al llarg de 
tot el cap de setmana. 

 http://www.firadelatofona.com 

La tòfona és considerada com 
el diamant negre de la cuina 
per les seves excepcionals 
característiques organolèptiques, 
però és una gran desconeguda 
per la major part de les persones.

A Catalunya hi ha moltes 
espècies de tòfona, entre les que 
destaquem, la tòfona negra (Tuber 
melanosporum). Al Berguedà 
concretament, a part de la tòfona 
negra, també hi podem trobar 
altres espècies com per exemple 
la tòfona d’estiu (Tuber aestivum), 
la tòfona magenca o marxenca 
(Tuber brumale), la tòfona gravada 
(Tuber uncinatum) i la tòfona del 
petroli (Tuber mesentericum).

Entitats 
col·laboradores
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el primer recurs turístic del Berguedà

Museus
Rosa Serra (historiadora)



el Museu de les Mines de Cercs (Berguedà) 
celebra aquest any el desè aniversari. des de la 

seva obertura, 360.000 persones han visitat aquest 
peculiar museu, que permet introduir-se fins a 450 
metres de l’antiga galeria d’una mina de carbó per 
conèixer com va evolucionar al llarg de la història 
l’extracció d’aquest mineral. Tot i ser el recurs més 
visitat de la comarca del Berguedà, els berguedans 
són precisament els que més el desconeixen. Per això, 
en el desè aniversari s’ha apostat per activitats que 
atreguin la gent de la comarca. el principal projecte de 
futur del Museu és la creació d’un museu virtual per 
conèixer com s’explota el carbó en l’actualitat i com 
es treballa en una mina a cel obert. 

la segona setmana d’agost, el Museu de les 
Mines de Cercs ha superat la xifra dels 360.000 
visitants. de llarg, constitueix el recurs turístic més 
visitat de tot el Berguedà, tot i que segons explica la 
directora del Museu, Alba Boixader, encara és força 
desconegut entre els veïns de la comarca. Per això, 

bona part dels actes del desè aniversari s’han enfocat 
a donar a conèixer les instal·lacions als berguedans 
perquè ‘visquin el patrimoni miner de manera lúdica’.

dels 35.000 visitants que rep anualment el Museu, 
la majoria són públic familiar i del país. uns 7.300 venen 
a través d’escoles i uns 4.000 més ho fan a través de 
sortides organitzades per agències de viatges. Segons 
la directora de les instal·lacions, el predomini del públic 
familiar i del país fa molt difícil incrementar el nombre de 
visites anuals si no s’introdueixen novetats en la visita 
per incentivar-los a que tornin. Per això, el principal 
projecte que es vol tirar endavant és un museu virtual.

Carbones de Pedraforca, l’empresa que fins 
l’any 2007 va explotar la mina de Saldes ha cedit una 
part de la seva maquinària perquè el Museu pugui 
desenvolupar el projecte de la mina virtual al segle XXi.

Alba Boixader explica la història de l’extracció del 
carbó fins als anys 80 i que actualment els treballs han 
evolucionat molt. les mines de Saldes eren punteres 
a Europa en maquinària i això és el que es vol mostrar 

en aquest projecte, que vol ser realitat l’any 2010 i 
que costarà entre 600.000 i 800.000 euros.

Per reconstruir aquesta mina virtual s’utilitzaran 
unes imatges que es van fer quan la mina encara 
funcionava de com era l’accés al seu interior. la 
resta del museu virtual es farà a través d’imatges 
en tres dimensions i es completarà amb una part 
de maquinària que servirà d’attrezzo. aquest museu 
virtual explicarà també com es feia l’explotació de la 
mineria a cel obert. 

dins d’aquest any també es procedirà a 
inventariar i catalogar tot l’arxiu que Carbones de 
Berga ha cedit a l’ajuntament de Cercs. es tracta 
de la documentació generada per l’empresa des de 
l’any 1911 fins a l’any 1991. l’objectiu és fer visitable 
aquest arxiu, que serà un dels més importants sobre 
el patrimoni miner. galera que té poca maquinària. el 
Museu de les Mines de Cercs li cedirà una part 
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perFil
Benigne Rafart

Ramon 
Felipó

Un mestre 
en el procés 

comunicacional
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Sortim amb en Ramon Felipó a 
donar un volt per la comarca 
buscant  paisatges per emmar-

car-lo fotogràficament. davant de cada 
lloc, la tèrmica de cercs, per exemple, 
deixa anar un discurs documentat i ple 
de passió comparable al d’un dirigent 
que té ben clares les línies generals 
que s’haurien de seguir en els diversos 
àmbits. en aquest sentit Felipó és un 
polític que actua a través dels llibres i 
l’activisme cultural. 

 Quan va presentar l’últim 
llibre, Imatges de la Patum a la 
II República (llibres de l’índex; 
barcelona, 2006), l’arxiver diocesà 
mossèn Enric Bartrina va recordar 
que el pare de l’autor va lliurar a 
l’arxiu de la mitra, quan era jutge de 
primera instància de Solsona, 4.000 
lligalls del fons judicial dels anys 
1800–1936 amb documentació molt 
valuosa, entre altres matèries, sobre 
les guerres carlines, documents 
que tenien com a destí convertir-
se en pasta de paper. i l’arxiver va 
ressaltar que «mentre la majoria de 
col·leccionistes de postals i fotos 

antigues són gelosos, egoistes i se les 
guarden per a ells, el senyor Felipó és 
generós i publica llibres». davant de 
la xemeneia de la tèrmica de Cercs, 
Ramon Felipó m’explica que la dèria 
pels llibres li va venir quan, degut a 
les estones vagaroses que s’havia 
d’estar a casa per la malaltia del seu 
pare, va començar a llegir els volums 
de la biblioteca familiar iniciada pels 
llibres que havia comprat el seu avi 
Climent, mentestral amb obrador 
i vivenda a de la plaça de les Fonts 
de Berga. a més de l’interès per la 
lectura li’n va néixer un altre per la 
compra de tot paper que tracti de la 
comarca fins al punt que, actualment, 
a les llibreries de vell de tot el país 
només s’hi poc comprar allò que hi 
ha deixat ell. 

abans, el Ramon era un agitador 
polític capaç de mobilitzar un 
nombre considerable de persones, 
un home d’acció amb reconegudes 
connexions amb la classe dirigent 
i la premsa. ara s’ha convertit en 
agitador cultural i té en la temàtica 
berguedana (un corpus ideat per 

ell: el Pi de  les Tres Branques, 
Queralt, la Patum –i el Pedraforca  
aviat) el seu camp d’acció. «Jo crec 
en el Berguedà –m’explica mentre es 
posa just davant de l’antic monestir 
de Sant Salvador de la Vedella, ara 
banyat per les aigües verdes del 
pantà de la Baells–, per mi té una 
entitat pròpia, ni millor ni pitjor, però 
és una cosa diferent, única».

«aMb en JORDI FONT, acTual   

direcTOr de l’inSTiTuT del        

TeaTre, VaM eScaMPar MéS      

de VinT Mil FullS aMb la   

lleTra d’elS SegadOrS»             

  

em sembla que al Ramon Felipó el 
vaig conèixer deu fer uns trenta-cinc 
anys a la plaça de la catedral, de 
barcelona, un diumenge, durant una 
ballada de sardanes. recordo que 
tot d’una va dir «Me’n vaig a fer un 
encàrrec» i a només quatre passes 
d’on érem es posà la mà a la butxaca 
interior de l’americana i d’allà en va 
sortir un vol formidable d’octavetes 
clandestines: la lletra d’Els segadors 
ciclostilada –avui m’ha explicat que, 
juntament amb Jordi Font, actual 
director de l’Institut del Teatre, 
en van escampar més de vint mil. 
Tornant cap a nosaltres, com si no hi 
hagués tingut res a veure, n’agafà una 
de terra i deixà anar amb parsimònia: 
«Mireu què he trobat»... l’endemà, 
com cada dilluns, el Tele/eXprés i 
la Hoja del Lunes portaven un breu 
sobre la manifestació catalanista de 
cada diumenge, informació que, no 
cal dir, el mateix Felipó havia passat 
a les respectives redaccions.

 carretera amunt, sota el santuari 
barroc de la Mare de Déu de la 
Consolació, que el pas del temps 
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i la incúria dels homes han convertit 
en ruïnes, m’explica que el seu avi de 
la Plaça de les Fonts tenia cura de 
la pell del Tabal i va fer construir una 
Guita perquè els seus fills juguessin 
a la Patum. «D’això deu fer uns 
vuitanta anys i, naturalment, encara 
la tinc, aquesta Guita». gràcies al 
negoci familiar de l’avi, el pare del 
Ramon va poder estudiar Dret a 
Barcelona.  Va ser magistrat de 
l’audiència Territorial. «Era del curs 
del Salvador Espriu, l’Ignasi Agustí, el 
Carles Sentís, i els berguedans Josep 
M. Claret Hug i mossèn Marcel·lí 
Aymerich». la mare del Ramon era 
de Manresa, del carrer del born. Per 
raons professionals la família va viure 
a Solsona, Granollers i Barcelona. 
el Ramon també va estudiar i s’ha 
dedicat professionalment al dret. 
és un berguedà nascut a la capital 
del Bages que viu a Barcelona. 
«Jo que, pels llocs on he viscut, he 
pogut escollir identitat, i he triat la 
identitat berguedana. El Berguedà té 
un potencial històric, cultural... una 
mística, en definitiva. Jo hi crec».  

deixem l’Eix del Llobregat i al Collet 
enfilem la sinuosa carretera de Gósol 
que puja en direcció contrària a les 
aigües del riu Saldes. «Vaig entrar 
a la Universitat de Barcelona el 
curs 68 – 69, al post maig francès. 
La meva és una generació que va 
passar directament del catolicisme 

progressista al marxisme revolucionari 
maoista. Jo vaig començar a militar 
en el camp de l’independentisme 
d’esquerres. Però tampoc no era 
allò que ara s’explica: fins el 1975 
els enquadrats políticament en l’an-
tifranquisme mai no vam passar dels 
3.000. A la Universitat vaig tenir de 

professors l’Isidre Moles i el Jordi 
Solé Tura. Gràcies a l’Isidre, actual 
president del PSC, Verdaguer a la 
clandestinitat, vaig sentir explicar per 
primera vegada en el món acadèmic 
què eren el nacionalisme català i el 
federalisme. En canvi el Jordi, que ja 
havia tornat de la ràdio Pirenaica, 
que emetia des de la Rumania del 
dictador del Ceaucescu, en les 
seves classes mai es va mullar en la 
defensa del nacionalisme català». 

Passem davant la Foradada i el 
Ramon reflexiona: «Els màxims errors 
del segle XX han estat el nacisme i 
el comunisme». li recordo que ell 
era un assidu de les manifestacions 
revolucionàries. «Això t’ho permet 
dir la perspectiva de l’edat. A les 
manifestacions jo hi anava. Ara hi 
ha molta gent que no hi era i també 
s’hi apunta, però no passa res. A 
Barcelona prevaleixen les relacions 
personals per sobre de la ideologia. 
Sempre ha existit un pacte de 
complicitat entre els qui anàvem a les 
manifestacions i els qui no hi anaven i 
ara diuen que hi havien anat». 

RAMON FELIPó daVanT la POrTa d’ANTONIO CODERCh, al SANTUARI DE QUERALT, 
aMb el caPellÀ cuSTOdi, RAMON BARNIOL, i la PrOducTOra cineMaTOgrÀFica 
ISONA PASSOLA. FOTO: bng.



«FELIPó HabÍa arrancadO la         

cOrTina de TerciOPleO  rOJO       

del recTOradO Y la HabÍa             

cOlgadO a la VenTana cOMO       

SÍMbOlO de la OcuPación rOJa»

el Ramon, als últims anys del fran-
quisme, era el Gègor, nom de guerra 
que surt força a la bibliografia de 
l’època. Francesc-Marc Álvaro 
explica a Els assassins de Franco 
(l’esfera dels llibres; barcelona, 1975) 
que Felipó era l’unic que parlava 
català a les assemblees estudiantils. 
un episodi interessant és el de 
l’assalt al rectorat de la Universitat 
de Barcelona (1969). el poeta Pepe 
Ribas, director de la revista alternativa 
Ajoblanco relata el fet a Los 70 a 
destajo. Ajoblanco y libertad (rba 
libros; barcelona, 2007): «Desde 
la ventana del despacho del rector, 
los jóvenes más radicales habían 
lanzado el busto de Franco contra los 
adoquines de la calle; uno de ellos, 
Felipó, había arrancado la cortina 
de terciopelo rojo del rectorado y la 

había colgado de la ventana como 
símbolo de la ocupación roja. La 
acción despertó tanto el temor de 
la burguesía barcelonesa como el 
de los miembros moderados del 
FOC, entre los que se encontraban 
Pasqual Maragall, Narcís Serra, 
Miquel Roca y nuestro profesor 
de Derecho Político, Isidre Molas».           
i unes pàgines més endavant afegeix: 

«En mi facultad no había más que un 
militante nacionalista llamado Felipó, 
que era uno de los redactores del 
boletín [clandestí Avui] (...) Felipó era 
un tipo valiente que no se andaba 
con monsergas. había estudiado 
bachillerato con los jesuitas y tenía la 
capacidad de iniciativa que daba aquel 
colegio. En quinto curso sabía, y por 
experiencia propia, cómo manipulaban 

los partidos clandestinos cuando algo 
no les convenía». em va agradar al 
seu dia contrastar aquesta informació 
amb la publicada per Eduardo Martín 
Pozuelo a La Vanguardia (4.0.05) 
dins d’una sèrie d’articles sobre els 
resultats de les seves investigacions 
a la documentació dels arxius nord-
americans, on, el 5 de febrer del 1969,  
el cònsol americà a Barcelona, James 
M. Cortada, informava el departament 
d’estat de l’entrevista que havia tingut 
amb el governador Tomás Garicano 
Goñi: «Sobre ewl célebre asalto al 
rectorado, Garicano le dijo al cónsul que 
“no habían identificado a la persona que 
había arrojado el busto del Caudillo por 
la ventana, ni quién habido enarbolado 
la bandera comunista” en la escalera 
de la oficina del rector. “A pesar de la 
operación policial que hemos montado, 
todavía no conocemos el principal 
motivo ideológico de los problemas 
estudiantiles de Barcelona”, manifestó 
aquel gobernador». 

 Passem Maçaners i per l’es-
querre de la carretera de l’Obaga, 
a la cuïlla de cal Xisquet agafem la 
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POrTada de la Vanguardia del dia del “deSagraViO” de la ciuTaT de barcelOna a la 
bandera eSPanYOla cOM a reSPOSTa a l’aSSalT al recTOraT de la uniVerSiTaT en el 
Que Va ParTiciPar RAMON FELIPó. TOrnada de la bandera a la uniVerSiTaT.
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pista que enllaça amb la del Tossal 
de Maçaners buscant imatges del 
Pedraforca. li demano al Ramon 
com va començar a dominar el 
món de la premsa. «Va ser el Lluís 
Bassets, actual director adjunt d’El 
País a Madrid, qui, cap allà al 1971, 
m’ho va fer veure: ‘Ramon, quan 
pengeu banderes estelades, si vas 
al Tele/eXprés i els ho expliques, 
t’ho posaran’. en aquell moment vaig 
descobrir la manera d’aprofitar les 

escletxes que oferien les estructures 
franquistes i que en tots els mitjans 
de Barcelona hi havia periodistes 
democràtics, bona gent disposada 
a col·laborar amb el moviment 
antifranquista». 
 

«FenT un VOlT Pel carrer      

MaJOr de berga, de ca l’OJO    

a cal cardOna, eM MarXen       

TOTeS leS cabÒrieS»                       

Som en un planell verd; davant nostre, 
el Pedraforca senyoreja el paisatge 
lluint encara una capa lleu de neu a 
l’enforcadura. Ramon Felipó se situa al 
costat per una foto. Té tantes coses a 
explicar que seia interessant que escrivís 
les memòries. amb el Pedraforca per 
testimoni, aquest berguedà –«Donant 
un volt al carrer Major, de ca l’Ojo a 
cal Cardona,  em marxen totes les 
cabòries»– em recita de memòria tot 
un memorial de greuges:  «Crec que 

els polítics [locals] no s’han pres mai 
seriosament el potencial aclaparador 
que tenim i no fan res. La part municipal 
de Queralt no serveix; el castell, no 
diguem. Berga encara no ha dedicat un 
carrer a Joan Perucho i es van deixar 
perdre per a la ciutat la biblioteca, els 
quadres i els papers de Josep M. de 
Martín. No s’han publicat els dietaris 
de mossèn Armengou. Tant parlar del 
Ramon Vinyes i no s’han editat les seves 
obres completes... ». i aquí, davant 
la descripció d’aquest paisatge tan 
devastador, hi posa l’exemple d’altres 
llocs i persones, de les estructures que 
han sabut bastir.

 Ramon Felipó, el Pedraforca, un 
arbre florit... li demano si no s’hauria de 
dedicar a la política i em contesta que 
«en passa». Però en aquest prat verd 
em sembla endevinar que tot allò que 
fa, des d’una trucada al Regió7 fins a 
la creació d’un grup al Facebook, no 
és res més que una peculiar manera 
d’entendre la política. Perquè la política 
és un procés comunicacional (Robert 
Meadow) i el Ramon, en aquest 
camp, és tot un mestre. 
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relats

en Pep vivia a pagès, amb la seva dona i els 
sogres, en un paratge boscos al vell mig del 

Berguedà.
des de dalt de la muntanya es podia divisar la 

vila de Casserres, amb el seu campanar obser-
vant tota i cadascuna de les cases, acompanyant 
els vilatans amb les seves campanades, avisant 
d’això o d’allò, amb el seu peculiar so. 

la gent marxava a la platja els caps de setma-
na. Molt pocs se n’adonaven  que a prop de casa 
hi tenien aquell tresor. un bosc de pins i alzines on 
els rovellons s’hi contaven per centenars.

els sogres tenien parada de fruites i verdu-
res al mercat, i les dones la feien rutllar d’allò 
més bé.

els homes, hi col·laboraven portant gènere des 
del born fins el mercat, i allà hi deixaven les caixes, 
a la matinada, perquè les dues dones poguessin 
començar la venda de fruita i verdura molt d’hora 
del matí.

Tenien una clientela molt selecta: senyors de 
Barcelona, que fins hi tot feien anar a les minyo-
nes a comprar!...

el sogre era pagès. Per això, molta de la mercade-
ria que es venia a la parada era de la seva pròpia collita.

en l’època d’estiu, no hi mancaven els enci-
ams, les cebes, els tomàquets, la mongeta tendra 
i les bledes, tot plegat collit de l’hort una hora 
abans d’obrir la parada.

això a la gent li agradava; qualsevol menjava 
verdura sortida d’una cambra frigorífica!...

en Pep, que feia de paleta, durant el més de 
setembre, abans de començar la jornada laboral, 
marxava amb la cistella cap a un bosquet que hi 
tenien a mitja hora de camí de casa.

amb molta traça, anava resseguint totes les rove-
lloneres que coneixia, fins que omplia la cistelleta; 
seguidament, se n’anava gairebé corrents fins el mer-
cat, on la seva dona l’esperava amb quatre calerons a 
la butxaca que li canviava per la preuada cistella.

en Pep dels rovellons

Eulàlia Molins
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en Pep feia un petó a la seva dona, i marxava 
tant content, camí de la feina, amb la tranquil·litat 
de saber que portava uns dinerons per a les des-
peses d’aquell dia.

compraria un paquetet de tabac, que ell 
mateix s’enrotllaria. al migdia prendria un cafè al 
bar, i la resta de diners els posaria en una caixe-
ta que guardava a sobre de l’armari de l’habita-
ció, per si els hi venia algun mal de ventre!

durant dos mesos ben bé, cada matí feia el 
mateix trajecte, i el cistell de rovellons ja el tenien 
venut abans d’obrir la parada.

un dia, en arribar al mercat, es va adonar que 
una pila de gent mirava cap el bosquet dels seus 
rovellons, tothom comentava la columna de fum 
que d’allà en sortia.

en Pep, esgarrifat, va entrar al mercat amb la 
cistella, i blanc com la cera, li va dir a la seva 
dona:
—He cremat el meu bosquet! una maleïda cigar-
reta que he deixat mig apagada per les presses 
de baixar, deu haver estat la causa. Vaig a reclu-
tar una bona pila d’homes. Miraré que la desgrà-
cia no arribi gaire lluny!

en Pep, va començar a cridar els homes pel 
seu nom, tots els que coneixia, i els va explicar 
les causes d’aquell foc; de seguida van pujar tan 
de pressa com van poder al bosquet; amb l’aju-
da de branques dels arbres i amb carretades de 
sorra, de seguida varen dominar i apagar aque-
lles flames.

Pobre Pep! no es podia treure del cap que, 
per culpa d’una maleïda cigarreta, havia estat a 
punt de causar una desgràcia ecològica sense 
precedents.

a partir d’aquell dia, en Pep, tant bon punt 
sortia del mercat, marxava cap a casa a posar 
tots els calerons que li donava la seva dona a la 
caixa de sobre de l’armari; no deixaria que un 
mal vici s’interferís en el seu afer diari.

no li calgué que el metge li ho prohibís, ni 
que un dia la tos li fes deixar les cigarretes: el 
seny i el sentit comú li varen fer guanyar una 
batalla que tot sol no hauria estat capaç d’asso-
lir: deixar de fumar d’un dia per l’altre. 

 en Pep dels rovellons, estimava la seva prò-
pia vida tant o més que la natura. Tant o més que 
el seu Berguedà natal! 

tardor 2009
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Túnel del Cadí continua participant 
activament en la promoció dels productes 
agroalimentaris de qualitat del Berguedà
dinS del Seu Pla de reSPOnSabiliTaT SOcial, Túnel del Cadí, SAC, 
ha tornat a signar per enguany un acord de patrocini amb el Consorci de 
Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà (CFI) per impulsar el projecte Posa 
el Berguedà al teu plat, amb una aportació de 18.000 euros. aquest conveni 
es va  formalitzar el passat dia 29 de juliol amb presència del director general de 
Túnel del Cadí, Sr. Albert Vilalta.

com a resultat d’aquesta col·laboració, es va poder celebrar la mostra de 
productes agroalimentaris en el marc del Mercat Medieval de Bagà (Festes de la 
baronia de Pinós) celebrat el passat mes de juliol, i, alhora, organitzar la 3a Mostra 
Agroalimentària amb productes gastronòmics de la comarca, dins del marc de 
la fira Berga Bolet, que tindrà lloc durant el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre. 
amb el programa Posa el Berguedà al teu plat, el CFI des de fa 2 anys tracta 
de prestigiar i posar en valor els productes agroalimentaris del Berguedà, amb la 
finalitat de donar-los a conèixer al màxim nombre possible de persones. 

Fets i gent

ALBERT VILALTA 
direcTOr general 
de Túnel del cadÍ 
aMb 
EDUARD BARCONS
gerenT del cFi

”la Caixa” firma un acord amb Berga Comercial 
l’alcalde de BERGA, Juli Gendrau, la Presidenta de Berga Comercial, 
Ermínia Altarriba, i el director d’Àrea de negoci de “la Caixa” al Bages 
Nord-Berguedà, Francesc Montoya, han firmat un acord per llançar una 
targeta exclusiva amb la imatge pròpia de Berga Comercial.

“la Caixa” procura impulsar l’ús de la targeta entre els seus clients i 
oferir als comerciants del nucli comercial de Berga un conjunt de serveis i 
productes específics adaptats a les seves necessitats.

aquesta iniciativa s’afegeix al servei Premi@ llançat recentment per  
“la Caixa”, que permet configurar promocions i programes de fidelització. 
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L’Obra Social ”la Caixa” i el Grup 
Horitzó del Berguedà signen un 
acord de col·laboració
l’aSSOciació gruP HOriTZó del Berguedà 
té com a objectius la promoció i la integració 
laboral de les persones amb problemes socials 
o discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i 
malalts mentals, així com de les persones amb 
risc d’exclusió social. 

la Fundació ”la Caixa” col·labora amb 
aquesta entitat amb una ajuda de 23.600 euros.
l’Obra Social ”la Caixa” col·labora amb 
organitzacions sense ànim de lucre que 
treballen per aconseguir una societat amb més 
oportunitats per a tothom.  

Antoni Fogué  posa la primera
pedra del polisportiu d’Avià
el PreSidenT de la Diputació de Barcelona, 
Antoni Fogué, i l’alcalde d’Avià, Ramon Orriols, 
van presidir l’acte de col·locació de la primera 
pedra del nou poliesportiu del municipi. els van 
acompanyar els regidors d’Avià i els alcaldes 
de Bagà, La Pobla de Lillet, Saldes, Borredà, 
Olvan i Casserres.

Fogué va destacar la importància d’aquest nou 
equipament per Avià, que «estimularà la pràctica 
esportiva, eina bàsica de creació de valors, de 
salut i de convivència». Va recordar que un dels 
objectius principals de la Diputació de Barcelona 
és «donar suport als municipis en la construcció 
d’equipaments i serveis de qualitat».  

El diputat delegat de turisme
Carles Ruiz  visita Bagà per 
les festes de la Baronia 

elS carrerS del nucli 
històric de Bagà van acollir 
el passat més de juliol el 
Mercat Medieval. 

el bon temps ens va 
acompanyar i els visitants 
van gaudir d’oficis avui desa-
pareguts del mapa laboral 
gràcies a la participació d’una 
seixantena d’artesans que 
treballan el cuir, la llana, la 
fusta o la pedra. 
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Casa Sobrestrada
FeM turisMe

Nova direcció

ALLOTJAMENT:  
Habitacions individuals, dobles, 
familiars i per grups.

RESTAURANT:  
Menú i a la carta, serveis esmorzars i berenar 
a la terrassa. Possibilitats de festes familiars.

SALA POLIVALENT: 
Sala de esbarjo, reunions, bar, jocs de taula, 
internet i lloc de reunió.

Carretera C-26 Km. 143,5
08610 Avià (Berguedà-BCN)

Tel. 938 231 825

Visites culturals
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Cultura
fotos Juli Bover

“Imatges del Rescat
de les Cent Donzelles”
llegenda inspirada en l’època 

medieval que relaciona història, 

cultura i tradició de la Vila de Bagà.

Fins el 25 d’octubre al Palau 

de Bagà, oficina de Turisme.

Exposició 
fotogràfica

Recull d’imatges d’autor 
realitzades durant la 
representació de l’obra teatral



d
e topografia plana i dolça, 
la vall de la Cerdanya 
constitueix un pas fronterer 
de ràpides comunicacions, 

entre el Berguedà, França i el Principat 
d’Andorra, vorejats de les muntanyes 
mes emblemàtiques de la Catalunya 
nord, amb un microclima que permet 
una mitja de 20ºc de maig a octubre i 
amb mes de 5.000 hores de sol al any. 
Fontanals Golf està ubicat a la petita 
població de Soriguerola dins al municipi 
ceretà de Fontanals de Cerdanya. 

Fundat l’any 1995 i considerat un dels 11 
millors camps de golf d’Europa per la 
prestigiosa Guia Peugeot 1997, ofereix 
un recorregut equilibrat tant pel jugador 
més tècnic i professional com pel menys 
expert. el recorregut de 18 forats, 
dissenyat per Ramon Espinosa, és un 
exercici de bellesa, frescor i originalitat. 
els seus contorns son molt elaborats 
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altres indrets/LA CERdANyA

Fontanals Golf... 
entre els millors d’Europa

   Fontanals Golf     972 891 818   Fax 972 890 016  
 www.fontanalsgolf.com       info@fontanalsgolf.com
 17538 Soriguerola Fontanals de Cerdanya (Girona)
 

   El camp
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aconseguint fondre els camps plans 
i espaiosos amb les altes muntanyes 
veïnes, donant com a resultat una 
integració absoluta amb l’entorn au-
tòcton i natural dels Pirineus. Ple de 
desnivells i pendents suaus, amb molts 
i molt ben cuidats bunkers de carrer i de 
green, posen a proba el sentit pràctic i el 
virtuosisme del jugador. 

el camp de golf esta segmentat 
per canals de rec anomenats sèquies 
que formen part del tradicional sistema 
de rec agrícola, que encara avui en 
dia s’utilitza. aquestes sèquies porten 
l’aigua del riu i la distribueixen per tots els 
camps de la vall. 

en diàleg constant amb l’entorno 
natural de gran bellesa, es converteix en 
un paradís desconegut pels amants del 
golf, a on el xiuxiueig del riu Segre creua 
la vall invitant a descobrir un tipus de 
golf tranquil, lluny de les aglomeracions 
i de sorolls, completament diferent, 
gairebé exclusiu. 

Cerdanya Golf Academy

l’escola de golf va néixer l’any 1994, 
dins el projecte global de Fontanals 

Golf, de la mà de’n Jacques Bories. 
recolzats per un equip de professors, 
Tete Llaberia, Steve Pasquier i Sandra 
Soler, té la capacitat d’impartir les 
classes en diferents idiomes, català, 
castellà, anglès i francès. 

Cerdanya Golf Academy ofereix 
un ampli ventall de possibilitats tan 
per adults com per infants; des de les 
classes Particulars per un màxim de 3 
alumnes, els cursets a la carta per a fins 
a 6 persones i els cursets de 3 o 4 dies 
que concentra l’aprenentatge durant 
els festius i els Ponts. disposem també 
de Packs per a residents, considerant 
tots els habitants de les comarques 
de La Cerdanya, la Cerdanya 
Francesa, l’Alt Urgell i el Berguedà, 
i els clínics d’ empresa, que donen la 
opció de combinar l’esport del golf 
amb accions empresarials tals com la 
organització de convencions, reunions 
comercials, Premis per incentius, 
Presentacions de producte,etc.

després de 15 anys de vida, podem 
afirmar que tenim una bona afluència 
d’alumnes dels quals molt d’ells 
son infants d’ entre 4 i 16 anys que 
distribuïm amb grups des de nivell 
0 fins a nivells experts d’ èlit i pre-
èlit. 10 Hectàrees de terreny estan 
dissenyades exclusivament per 
pràctiques on es pot exercitar totes les 
parts del joc, i es complementa amb 
un recorregut de 3 forats que facilita 
i accelera l’aprenentatge. es treballa 
amb sistemes d’aprenentatge molt 
innovadors com l’anàlisi de Swing 
mitjançant gravacions videogràfiques 
on l’alumne pot veure’s i rectificar el 
gest fins aconseguir la correcció. 

Seu neuràlgica i patrimoni del teixit social 
de Fontanals Golf, va ser un projecte iniciat 
per Enric Miralles, prestigiós arquitecte 
barceloní, i acabat pel seu deixeble Josep 
Mias inaugurat el mes de juliol de l’any  
2003. Un espai de 2.500 m2 construïts amb 
materials naturals autòctons i totalment 
integrat en l’entorn, i que permet gaudir de 
totes les vistes a la vall en els 360 graus de 
perspectiva; Restaurant, Snack Bar, Zona 
de Wellness amb Piscina Climatitzada, 
Sauna, Sala de Massatges, Bany Turc, 
Zona de Fitnees i vestuaris, tot plegat 
pensat per arrodonir la completa jornada 
de golf. L’espectacular projecte ha guanyat 
varis premis d’arquitectura, tals com el 
Premi “Comarques De Girona” (Finalista, 
2003), el Premi “AJAC” (Primer Premi en 
obra construïda, 2004) i el Premi “FAD”  

(Seleccionat, 2004). 

La Casa Club
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inForMàtica / internet
Jordi Canudas / Sergi Solanellas

Comprar per internet



en aquests temps de crisi, cada 
vegada hi ha més persones que 

decideixen comprar per internet. aquest 
tipus de venda és una de les que té 
més futur i que en els propers anys 
experimentarà un major creixement. 

Tot i que els usuaris tenen els 
mateixos drets que els consumidors del 
comerç tradicional, la inseguretat o la 
manca de transparència són algunes de 
les causes que fan que moltes persones 
no s’atreveixin a comprar per Internet. 
Per aquest motiu, a continuació exposem 
una sèrie de consells indicats pel centre 
europeu del consumidor per a perdre la 
por a realitzar aquest tipus de compres:
 dedicar-hi temps: no és bo comprar 
un producte a la primera pàgina web 
que es troba. S’ha de ser prudent, cal 
comparar preus i condicions.
 Sentit comú: ningú no regala res, ni al 

carrer ni a internet. així que si un producte 
té el preu massa baix, desconfieu. 
 El lloc web: Verifiqueu l’empresa i la 
seva direcció física, així com les dades 
de contacte.
 Webs estrangeres: aneu amb compte 
si es tracta de webs estrangeres, ja 
que la legislació vigent pot ser diferent.
 Seguretat: comproveu que el web 
disposa d’elements de seguretat i 
privacitat per tal d’assegurar-vos que es 
tracta d’un lloc segur.
 Condicions: informeu-vos bé de les 
condicions de compra del producte: 
possibilitat de retorn o garantia, des-
peses d’enviament, restriccions geo-
gràfiques o pagament.
 Informar-se i llegir: Totes les em-
preses que ofereixen els seus serveis a 
Internet han d’oferir i explicar quina és la 
seva política de privacitat i seguretat del lloc. 

 discreció, no més dades: Proporcioneu 
només les dades que siguin necessàries 
per a realitzar la compra, no més. 
aquestes dades extra se solen utilitzar 
per a finalitats comercials.
 Pagament: el pagament per internet 
té el mateix risc que les compres per 
telèfon o per catàleg. el mode més 
segur és contra reembors. Si no existeix 
aquesta opció, es pot pagar amb targeta, 
transferència o amb altres sistemes de 
pagament com PayPal. és important que 
quan pagueu amb targeta comproveu 
que se us redirigeix cap a una passarel·la 
segura de l’entitat bancària. 
 Còpies: Quan finalitzeu el procés de 
compra és important que disposeu d’un 
justificant de la compra en un correu 
electrònic o en un justificant de pagament.  
conserveu aquesta informació fins que 
acabi el període de garantia. 

Podeu trobar la botiga on-line 
Store PC Imagine a l’adreça:
http://store.pcimagine.com
Aquí complim tots els requisits exposats 
anteriorment amb gran rigor i garantim tots els 
aspectes de seguretat necessaris per a oferir 
als nostres clients la major tranquil·litat en el 
moment de fer les seves compres.
En aquesta web hi podeu trobar una gran 
quantitat d’articles a un preu increïblement 
baix. Disposem de més de 12.000 referències, 
classificades en diverses categories. 
 Zona informàtica
 Zona cables 
 Zona Wi-Fi
 Zona modding

I tot això en una sola web. No ho dubteu, entreu i 
busqueu l’article que esteu cercant perquè segur 
que el trobeu! I a un preu difícil de millorar!
Tots els preus inclouen l’IVA i els cànons LPI 
corresponents. Pel que fa a l’enviament, per a 
qualsevol compra que realitzeu s’aplicarà una 
tarifa fixa d’11 € + IVA i el paquet s’enviarà 
per missatgeria urgent. Això significa que en 
un termini d’entre 24 i 72 hores ja tindreu la 
comanda a casa vostra.
A més a més, disposem de diversos mètodes 
de pagament, perquè el client esculli el que 
més li interessa: transferència bancària, targeta 
de crèdit (pagament segur mitjançant una 
passarel·la de ServiRed) o PayPal.
Fàcil, ràpid, eficaç i segur: tot en una web. 

Visita Store PC Imagine! 



coll de pal

riu bastareny

maçaners

riu llobregat
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a FRANÇA
a PUIGCERDÀ
a LA SEU D’URGELL
a ANDORRA

a TUIXENT

a SANT LLORENÇ 
DE MORUNYS

a SOLSONA

CARDONA

a MANRESA
a BARCELONA

PRATS DE 
LLUÇANÉS

a LA MOLINA
a MASELLA
a FRANÇA
a PUIGCERDÀ

a RIPOLL

a CAPDEVÀNOL

a RIPOLL

a ST.QUIRZE
DE BESORA

a VIC



ajuntament 938 230 000
consultori 938 230 331
casal gent gran 938 230 257
llar d’infants 938 231 876
Serveis Socials 938 231 062
avia@diba.cat

Aplec a Sant Serni, l'últim diumenge 
d'octubre a l'ermita de Sant Serni, sortint 
de missa repartiment de pa beneït.
Aplec del Remei a Cal Castanyer, al 
mes d’octubre, el diumenge sobre el dia 
de Santa Remei.
Sant Galderic, es fa una missa cantada 
per la Coral Santa Maria d’Avià i un con-
cert, el tercer diumenge d’octubre a l’es-
glésia de Graugés.
Mercat setmanal (dimecres)
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Avià

actes i festes de tardor

bagà
ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme 938 244 862
 619 746 099
dispensari 938 244 500
ceiP galceran de Pinós 938 244 116
ieS alt berguedà 938 244 136
Parc natural cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant esteve 938 244 031
club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
baga@diba.cat

Fira de Tots Sants, dia 2 de novembre.
Mercat setmanal (dimecres)

actes i festes de tardor

berga

ajuntament 938 214 333
Ofi. d’inform. i Turisme 938 211 384
ambulatori (caP) 938 212 744
arxiu Històric comarcal 938 221 548
biblio. r. Vinyes 938 221 308
escola de Música 938 213 911
Mercat Municipal 938 211 879
Policia local 938 210 427
Teatre Municipal 938 210 140
Telecentre 938 213 612
Zona esportiva 938 210 544
berga@diba.cat                               

Bergabolet, primer cap de setmana 
d’octubre. Quan arriba la tardor, els 
berguedans organitzen la Festa del 
Bolet, una multitudinària i arrelada festa 
micològica que, amb els anys, ha esde-
vingut un dels concursos de boletaires i 
cuiners de plats amb bolets més impor-
tant del berguedà.
Mercat setmanal (dissabte)

actes i festes de tardor

borredà
ajuntament 938 239 151
fax  938 239 151
consultori 938 239 091
escoles 938 239 000
adF 938 239 145

1a Mostra del Formatge, 
dies 12 i 13 de setembre.

Mercat setmanal (dilluns) 

actes i festes de tardor

capolat

ajuntament 938 215 040
berga@diba.cat                               

Sant Martí a Capolat, l’11 de novembre.
Coforb, diumenge sobre Sant Martí.

actes i festes de tardor

casserres
ajuntament 938 234 000
dispensari 938 234 305
Farmàcia 938 234 132
residència 938 225 000
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Parròquia 938 234 075
escoles 938 234 100
guarderia  938 234 376
www.casserres.cat                                 

Caminada Popular, setembre.
Festa de la Gent Gran, organitzada 
per càritas Parroquial i amb la col-
laboració de diferents entitats del poble, 
l’octubre.
Mercat setmanal (dijous)

actes i festes de tardor

castell de l’areny
ajuntament 938 238 025 
restaurant 938 238 229 
www.castelldelareny.en.eresmas.com    

castellar de n’hug

ajuntament 938 257 050
Oficina de Turisme  938 257 016
 938 257 057
dispensari 938 257 010
www.castelldelareny.en.eresmas.com            

Fira del bolet, el clima i la seva situa-
ció privilegiada acullen cada any amb 
l’arribada de la tardor, nombroses espèci-
es de bolets, entre ells l’apreciat rovelló, el 
camagroc, el fredolic, i moltes més que 
són l’admiració de molts visitants quan el 
paisatge es vesteix de tonalitats daurades 
i ambarines, i el vent s’emporta les fulles.

actes i festes de tardor

castellar del riu

ajuntament 938 212 775
alcaldia 608 998 663

Festa Major de Llinar, missa al santu-
ari de la Mare de Déu de la Mata, 8 de 
setembre.
Gala de Corbera, diumenge següent a 
la Gala de Queralt.
Festa Major d’Espinalbet, últim diu-
menge de setembre.
Festa dels bolets a Puigventós, pri-
mer diumenge d’octubre.

Trobada de Gegants, 
tercer diumenge d’octubre.

actes i festes de tardor

cercs

ajuntament 938 247 000
dispensari cercs 938 248 527
dispensari Sant Jordi 938 248 651
dispensari la rodonella 938 248 552
dispensari Sant corneli 938 248 320
escola bressol 938 248 158
cFi cercs-berguedà 938 248 686
ceiP Sant Salvador 938 248 177
Farmàcia 938 248 252
Museu de les Mines 938 248 187
www.cercs.net                                    

Mercat setmanal Cercs (dijous) 
Mercat setmanal Sant Jordi (dimarts)

actes i festes de tardor

l’espunyola
ajuntament 938 231 055
fax 938 231 294
lespunyola@diba.cat                              

XII Marxa BTT, hem arribat a la 
dotzena marxa mantenint l’esperit dels 
primers anys, setembre.

actes i festes de tardor

fígols

ajuntament 938 248 052
fax 938 248 052
figols@diba.cat                                   

Santa Cecília, el 22 de novembre.

ACTES I FESTES DE TARDOR

gironella
ajuntament 938 250 033
Servei vigilants 938 228 181
bombers 938 228 480
caP 938 250 231
creu roja 938 250 005
residència Sant roc 938 250 006
gironella@diba.cat                                   

Fira de la Purísima, 
el 8 de desembre.

Mercat setmanal (dimecres)

ACTES I FESTES DE TARDOR

gisclareny
ajuntament 937 441 020
refugi cal Tasconet 937 441 016
restaurant cal Misèria 937 441 180
Turisme rural rústic Vilella 637 536 350
tortj@diba.cat                                     

Festa Major, 1er diumenge d’octubre.
actes i festes de tardor
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a l’Oficina de Turisme de berga situada a la carretera c-16 km. 96.2   
de berga podeu trobar exemplars d’aquesta publicació.

gósol
ajuntament 973 370 055
Museu  973 370 055
dispensari 973 370 201
centre de Muntanya 973 370 016
escoles 973 370 264

Fira de Tot Sans, 31 d’octubre.
Mercat setmanal (dijous)

actes i festes de tardor

guardiola de Berguedà

ajuntament 938 227 059
dispensari  938 227 172
urgències  608 591 133
guardiola@diba.cat                               
www.guardioladebergueda.cat                              

Mercat del Bolet, mesos de setembre 
i  d’octubre.

Fira, 1 de novembre.
Mercat setmanal (dissabte)

actes i festes de tardor

montclar
ajuntament 938 231 092
Hostal  938 230 330
urgències 608 591 133
montclar@diba.cat                                

montmajor
ajuntament 938 246 000
Museu del bolet  938 246 067
la Tor 937 441 130
cal dominguet  938 246 177
montmajor@diba.cat                                                                                                                                              

Fira de Tot Sans, 31 d’octubre.
actes i festes de tardor

la nou de Berguedà

ajuntament 93 825 90 00
e-mail: nou@diba.cat                          

olvan
ajuntament 938 250 013
dispensari (d’Olvan) 938 221 999
dispensari (cal rosal) 938 228 619
olvan@diba.cat                                      
www.olvan.cat                                       
  

Mercat del Bolet a Cal Rosal, 
mesos de setembre i  d’octubre.
Castanyada, cada any, el dia 1 de 
novembre, es fa una castanyada popular 
a l’Ateneu olvanès. 
Festa del Bolet, boletaires, comerci-
ants i simpatitzans organitzen la festa 
del Bolet el darrer diumenge d’octubre.
2a Fira de la Tòfona del Berguedà, 
la 1a Fira de la Tòfona del Berguedà va 
neixa amb la intenció de potenciar un pro-
ducte natural de les terres del Berguedà 
que és considerat “el diamant negre de la 
cuina”, però que a la vegada és un gran 
desconegut per moltes persones. 

actes i festes de tardor

la pobla de lillet
ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
dispensari 938 236 006
col·legi 938 236 225
lillet@diba.cat                                                                                                                                              
www.poblelillet.cat                                   

Festa Major al Santuari de Falgars, 
diumenge més proper al dia 8 de 
setembre.
Festa del Bolet, últim cap de setmana 
de setembre.
Festa Major del Roser, primer cap de 
setmana d’octubre.
Fira, dia 3 de novembre.
Mercat setmanal (dimecres)

actes i festes de tardor

puig-reig
ajuntament 938 380 000
Policia local 938 380 525
centre assit. Prim. 938 290 019
ràdio Puig-reig  938 380 850
escola de música  938 290 226
ieS  938 290 240
escola alfred Mata  938 380 296
llar d’infants  938 290 121
puig-reig@diba.cat                                      
www.puig-reig.cat                                       

Fira de Sant Martí, Sant Martí és la 
festa patronal de Puig-reig, se celebra 
l’onze de novembre i el cap de setmana 
següent.
Gran Trobada Gegantera, 
el diumenge.
Mercat setmanal (divendres)

actes i festes de tardor

la quar
ajuntament 938 250 013
fax 938 228 685
alcaldia 609 757 547
quar@diba.cat                                                                                                                                              

sagàs
ajuntament 938 251 150
e-mail: sagas@diba.cat                          

Festa Major de La Guàrdia, 
7 d’octubre.
Festa Major de Sant Andreu, 
30 de novembre.

actes i festes de tardor

saldes
ajuntament 938 258 005
Oficina informació 938 258 046
Farmàcia    938 258 074
dispensari 938 258 036
escola 938 258 075
saldes@diba.cat                                      
www.saldes.cat                                       

Mercat Artesanal, l’1 de novembre.
Festa Major d’hivern, per Sant Martí, 
se celebra l’onze de novembre.
Festa Major d’hivern a Masaners, a 
Sant Serni, 30 de novembre.
Mercat setmanal (dimecres)

actes i festes de tardor

st. jaume de frontanyà

ajuntament 938 239 194

sant julià de cerdanyola

ajuntament 938 227 667
dispensari 938 227 678
Farmaciola    938 227 678
Parròquia 938 227 447
Taxi 938 227 026
escola l’albiol 938 227 306

sta maria de merlès
ajuntament 938 250 400

vallcebre
ajuntament 938 227 131
dispensari 669 591 133
    938 227 102
escola 938 227 666
exposició M. a. 626 696 976

Mercat setmanal (dimarts)
actes i festes de tardor

vilada
ajuntament 938 238 128
dispensari 938 238 327
Farmàcia    938 238 082
escoles 938 238 180
local Pirinenc 938 238 222
vilada@diba.cat                                      

viver i serrateix
ajuntament 938 204 922
viver@diba.cat                                      

informació turisme
consell comarcal 938 213 553
c. barcelona, 49 3er berga                             
Àrea comarcal Turisme 938 221 500
ctra. c-16 km. 96.2   berga                            
cent. Massís Pedraforca  938 258 005
Parc n. cadí-Moixeró  938 244 151
Of. consorci Parc Fluvial  938 380 659

emergències
Mossos d’esquadra 088
M. d’esquadra berga 938 222 030
bombers berga    938 211 080
bombers gironella    938 228 480
bombers Puig-reig    938 380 814
bombers guardiola   938 227 080
ambulàncies 061
urgències 085
creu roja berga 938 213 311
creu roja gironella 938 250 944
urgències alt berguedà 608 591 133
Hospital Sant bernabé 938 244 300

Amb el suport del
Consell Comarcal del 
Berguedà




