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Posa el Berguedà al teu plat

Disseny:
Pilar Cerrillo

QUAN GAIREBÉ tot el que mengem pot venir de l’altra punta del
món, apostar per la producció local en l’excel·lència gastronòmica
és un bon camí per afavorir la producció agroalimentària amb valor
afegit. D’aquesta manera, els pagesos i els artesans alimentaris
poden viure al territori amb el reconeixement que mereix la seva
feina. A més, el consum de proximitat és l’estratègia més sostenible
i compromesa amb el medi ambient.
Al Berguedà, la llista de productes de la terra amb personalitat
diferenciada és molt rica; començant pels bolets: impredictibles,
il·lusionants, diversos, versàtils, gastronòmicament atractius, nutricionalment lleugers... i presents —si Déu i la meteorologia ho
permeten— gairebé tot l’any. A l’hivern, amb la insuperable tòfona
negra; amb la primavera arriben moixerons i les corrioles; a l’estiu,
els primers ceps, i la tardor, aquell festival de formes, colors i aromes
que torna a posar els boscos de la comarca en el punt de mira de
tots els aficionats del país. Però seguim amb la llista: embotits de
porc històricament reconeguts, formatges artesans multipremiats,
carns de vedella i xai ben criades, ous i altres productes ecològics,
pollastres lloats a tot el país, pulardes i capons excepcionals, conills,
ànecs, i demés mostres d’aviram, rareses en forma de pèsol negre,
excepcionalitats compartides amb altres continents com el blat
de moro escairat, blats escairats —per seguir amb els cereals—
que la gastronomia redescobreix amb interès, fruits silvestres,
melmelades artesanes, allioli de codony, licors amb aromes
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d’herbes queraltines, confitat com el que abans es guardava per
als segadors, pastisseries de luxe, xocolates monumentals, dolços
i llepolies, alguna fleca de les que encara s’ho valen, tomàquets de
fragància captivadora, una ceba llarga que demostra com n’arriba
a ser d’injust batejar aquesta delicadesa dolça i refrescant que
enalteix les amanides estiuenques amb el mateix nom d’aquelles
altres hortalisses pudents, indigestes, picants i sulfuroses que tan
sols la cocció pot tornar comestibles... i molts altres productes que,
només de pensar-hi, ja fan salivar.
L’ús, la valoració i el foment d’aquests aliments no tan
sols representa un benefici immediat per a les persones que el
produeixen. Tant o més important és el reforçament de la imatge
de marca del Berguedà com a entorn natural extraordinari,
ben conservat i on es respecta el millor de la tradició. A més, a la
comarca hi ha una selecció de cuiners i cuineres de primera línia,
que són els que coneixen millor els productes de la terra, tant des de
la riquíssima tradició culinària comarcal com des dels components
de les seves creacions més imaginatives. Ells són els que en poden
treure més bon suc. No hi ha res més bo per comprendre el valor
del paisatge i del paisanatge que gaudir-lo amb tots els sentits
assaborint-ne els fruits. Per això Posa el Berguedà al teu plat és
una eina de valoració dels productes agroalimentaris de qualitat de
la comarca que contribueix a dinamitzar-ne l’economia i a la millor
comprensió de la seva natura, cultura i societat. 

4 tasta el berguedà



l’acudit

hivern
2010
tardor
2009

hivern 2009 7



entrevista
Pep Masana

(Periodista)

Sergi Roca
president del Consell Comarcal del Berguedà

La implicació
de la joventut
amb el territori

Avui el terme “jove”
és molt ampli i relatiu,
segons el context en
què s’usi. Sergi Roca i Vargas,
té 34 anys i, per ser futbolista,
potser diríem que ja és una mica
gran de vell; en canvi, en el món
de la política i més parlant d’algú
que ja ha estat alcalde i ha
ocupat altres càrrecs a més de
l’actual, de president del
Consell Comarcal
del Berguedà,
des del juliol del 2008,
s’haurà de reconèixer
que es prou jove.
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 DE FET, AQUEST BAGANÈS, llicenciat

en dret, ja va entrar en política l’any 1997
mogut pel seu afany d’ajudar en la seva
comunitat i també perquè de sempre que
li ha agradat l’organització i l’administració
dels afers públics.
— Com és que li va donar per la política
de tan jove, a una edat que la majoria
del jovent no en vol saber res, ni tan
sols per anar votar?
—Va ser un seguit de coses: per aquells
anys a l’ajuntament de Bagà no hi havia
prou quorum ni per celebrar plens, amb la
qual cosa es produïa una situació —per
dir-ho així— de desgovern i, aleshores,
em van proposar de fer-me càrrec de
diferents carteres: Hisenda, Urbanisme
i Governació. Com que sempre m’ha
agradat molt el dret administratiu i havia
demostrat la disposició a col·laborar amb
el municipi, vaig acceptar.
Potser sí que, en el sentit més ampli de
la paraula, encara sóc jove, però em sembla
que, per a aquesta feina en particular, tinc
una bona formació i en aquests anys
de servei públic, he acumulat una certa
experiència, tot i que cada dia se n’aprèn
una de nova. De tota manera, el que està

clar és que hi ha una gran desafecció de
la societat envers els polítics, però si no
hi ha més joves entran en política, també
és perquè hi has de dedicar moltes hores
i moltes vegades deixar aparcada la teva
carrera professional.
— Vostè que és advocat, ¿com la
defensaria aquesta classe política
tan desacreditada, de la qual la
societat desconfia tant?
—Bé, jo crec que no s’ha de ficar
tothom en el mateix sac, perquè també
hi ha polítics de vocació i amb ganes
de treballar. D’altres tenen aspiracions

diguem-ne que més personals. En tot cas
jo, que em considero més aviat un polític
de carrer, que no he volgut deixar la seva
professió, puc dir que he conegut molta
gent seriosa i honesta que ha dedicat i
està dedicant molts esforços a la millora
del seu poble i de la seva comarca.
— Ara mateix presideix un organisme que
encara sembla força desconegut per a
molta gent. Per què els diria que serveix
el Consell Comarcal, quins serveis
pot oferir?
—Els consells han de treballar per
tot el territori de la comarca, ajudant

i assessorant els ajuntaments en les
diferents tasques de gestió; una funció que
si en un lloc és especialment important és
en les comarques de muntanya en què
hi ha una gran dispersió d’ajuntaments
petits. De tota manera, és cert que hi ha
una certa desconeixença sobre el serveis
i la utilitat del Consell Comarcal, per
això ens estem centrant en fer una tasca
de difusió dels serveis que prestem i ara
farem una nova pàgina web on hi haurà
més informació, sobretot de cara als
joves. I ja que parlem de joves, el Consell
Comarcal ha estat un referent informatiu
per a molts pobles del Berguedà que no
tenen punt d’informació juvenil. Ara hem
aprovat el Pla Comarcal de Joventut on es
recullen les propostes i accions a realitzar
en els propers dos anys, hem engegat,
dins del projecte Berguedà Iniciatives una
bossa d’habitatges per tal d’oferir-los als
joves que es volen emancipar i també
hem captat habitatges que no estaven
llogats i fem la mediació entre el propietari
i el jove arrendatari (18–35 anys) per
tal de que, tant l’un com l’altre disposin
de garanties clares, d’assessorament
sobre subvencions etc. Duem a terme
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diverses accions orientades a la salut dels
joves i a la prevenció i tractament de la
drogodependència, o bé, en el camp del
lleure, ajudem a fer cursets de monitors,
programem les activitats del programa
“prendre la fresca” conjuntament amb
els ajuntaments que hi volen col·laborar
o, com ara, ens tornem a involucrar en
la “Moguda” del Berguedà. Altres serveis
que es presten són consum, serveis
socials, habitatge, atenció a empreses i a
emprenedors, etc.
— I en l’àmbit de la promoció econòmica què fa el Consell?

—Hem tornat a reactivar el Consell
Econòmic i Social que, segons la nostra
opinió, pot ser una eina importantíssima en
temps de crisi els d’ara, ja que és l’únic que
té representativitat de tots els sectors de
la societat. Hem promogut la contractació
d’un estudi que en ajudi a conèixer millor
la realitat i la possibilitat de l’ocupació a la
comarca, que espero poder presentar a
finals d’any. Donem suport als emprenedors
que volen iniciar una via de negoci. També
hem de continuar reivindicant la millora
real de les infraestructures, com que les
infrastructures viàries són bàsiques per a

“

Hem tornat
a reactivar
el 		Consell
Econòmic i social que,
segons la nostra
opinió, pot ser una eina
importantíssima en
temps de crisi”

l’economia: apostem per l’eix SolsonaBerga-Ripoll i pel desdoblament de
la C-16 fins a Bagà tot i que, a mi,
m’agrada parlar més de la E-9 per les
possibilitats de connectivitat que ens pot
donar amb el nord d’Europa.
— On també s’haurà de treballar
és amb el polígon, que està ben
encallat.
—Sí, sempre hi hem cregut; de fet la
idea de la construcció d’un polígon
industrial comarcal va sortir del mateix
Consell i això vol dir la importància que hi
donem, però em preocupa la garantia del
subministrament elèctric i em desagrada
que vagi tot tant lent, i més en la situació
econòmica que estem i tenint l’eix del
Llobregat desdoblat fins a la capital de
comarca des de fa temps.
— I de la central de biomassa què me’n
diu, és incompatible amb el turisme?
—Crec que a la comarca hi hauria
d’haver una central de biomassa, perquè
és una infraestructura que genera
inversió, ocupació, energia “neta”, i que
ens permetria tenir els boscos en més
bon estat del que estan ara. Per tant
sóc clarament partidari de la construcció
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 d’una infraestructura d’aquest tipus ben

dimensionada i planificada que aprofiti i
generi tots aquests recursos, però situada
en un lloc que no malmeti el nostre entorn
ni afecti el turisme de la comarca; però ha
hi ha punts de la comarca que compleixen
aquests requisits.
— Si més no, ara ja no han de pensar
en l’abocador comarcal: tema resolt.
—Estem molt contents amb les últimes
obres d’ampliació que s’hi ha fet, ja que ara
tenim abocador comarcal per vint anys,
tanmateix continuarem invertint en noves
infraestructures que ja s’estan projectant
amb l’ajut de l’Agència de Residus de
Catalunya. Cal que ens concienciem
tots a triar i reciclar, ja que, així, aquest
abocador tindrà una vida útil més llarga i,
d’una manera més directa hi haurà una
contenció en el rebut de les escombraries,
com ja s’ha demostrat enguany.
— Quina és la seva principal font de
finançament?
—Els Consells Comarcals són unes eines
prou importants pel territori, però sembla
que molta gent encara no creu gaire. El
finançament dels consells comarcals és
del tot insuficient i, per tant, hi ha àmbits

ENTREVISTA / SERGI ROCA
que es podrien treballar però, amb
aquesta manca de finançament, hem
de calibrar i mesurar molt bé les diverses
iniciatives que duem a terme en àrees
com assumptes socials o turisme, per
posar dos exemples. I davant d’això, jo
em pregunto per què, en lloc de crear
noves administracions no es potencien
més els consells comarcals? ¿Com
es pot plantejar de crear més divisions
administratives quan el que cal es que
les administracions existents siguin
més eficients i actuïn de forma més
coordinada? I, dintre de la temàtica de la
creació de les vegueries, el fer de crearse no implicarà la supressió de cap altre
nivell administratiu o ¿per què no hi pot
haver una capitalitat de vegueria rotatòria,
com es fa a Europa? Quin pes tindrà
el Berguedà en aquest nou model de
vegueries? No podem acotar el cap i
conformar-nos a veure com altres capitals
de comarca es disputen la capitalitat, la
centralitat i la importància de la vegueria.
— Els serveis socials podriem dir que
són la joia del Consell Comarcal del
Berguedà?
—És una de les àrees més potents
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i que ens funciona bé, d’acord amb
les dotacions pressupostàries de
què disposem i amb el suport dels
ajuntaments, tot coordinant la feina
de les treballadores socials i les educadores socials als pobles, l’atenció
personalitzada en cas d’emergència
social tot potenciant l’integració social,
fent un bon servei en l’atenció a la gent
gran etc. Ara tenim aprovada la Xarxa per
al Benestar de les famílies del Berguedà,
un sistema de treball transversal que
treballarà de forma coordinada amb els
diferents actors en àmbits com l’infància,
la violència de gènere, l’inmigració, la
dona i els serveis socials.
—El Consell Comarcal també col·labora
força en la promoció del turisme
arreu del país. ¿Com veu la situació?
—El president del Consorci de Turisme
de l’Alt Berguedà i del Consorci
del Parc Fluvial del Llobregat és el
president del Consell Comarcal, i la
veritat és que em sento molt implicat amb
tot allò que tingui a veure amb el turisme
de la nostra comarca, però crec que la
gent del Berguedà no s’acaba de creure
prou l’evolució que ha experimentat

la nostra comarca en matèria turística
quan això ja és una realitat. En aquests
moments tenim 16 càmpings, 44 hotels
i 116 cases de turisme rural, 3 albergs
etc. que ofereixen un total d’unes 7.500
places, les quals ens generen un bon
nombre de llocs de treball. És clar que
no podem viure només del turisme,
ja que tant el sector primari com el
secundari també han de participar en
la diversificació de la nostra economia,
però hem d’aprofitar l’atractiu i la bellesa
on vivim. Per exemple, la nostra Oficina
Comarcal de Turisme ha augmentat en
molt el nombre de visitants, en quant a
senderisme ve gent de tot Europa per
gaudir del nostre territori i del nostre
paisatge, en gastronomia som de les
comarques del país on es menja més bé.
A la nostra comarca hi ha infraestructures
turístiques que beneficien de forma
directa els comerços existents al
Berguedà. Som una de les comarques
que tenim més distincions SICTED (que
valoren la qualitat) i els nostres productes
agroalimentaris són magnífics. Per tant,
seguim apostant pel turisme de qualitat,
i tant que sí.

“

El president
del Consorci
de Turisme
de l’Alt Berguedà
i del Consorci del Parc
Fluvial del Llobregat
és el president del
Consell Comarcal”

—Què faria falta per millorar el turisme a
casa nostra?
—Ara mateix, seria important la unitat
d’actuació en tota la comarca en matèria
turística i que hi hagués un més gran
compromís polític i una aposta decidida
per tirar endavant l’estació d’esquí de
Coll de Pal, amb dates concretes i
partides pressupostàries; també sería
molt important que Rasos de Peguera
tornés a funcionar, d’aquí que en el seu
dia diverses administracions del territori
demanéssim un informe sobre la viabilitat
d’inversió a Rasos de Peguera, i, per
descomptat adequar i recuperar tot el
potencial desaprofitat que té Queralt.
També seria cabdal per la nostra
comarca disposar d’una àrea de servei
a peu de l’eix del Llobregat com a portal
turístic d’entrada a la comarca.
— El Consell Comarcal també ofereix
un bon assessorament en matèria
de consum i habitatge.
—Si, l’Oficina Comarcal d’Informació al
Consumidor la fan servir molts usuaris, és
dels primers serveis que es van implantar
al consell, tot i que cada any hi hem anat
introduint novetats i serveis com ara el de
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 l’arbitratge via videoconferència; i pel

que fa al servei d’informació d’habitatge
funciona també des de bon principi
i avui ja ofereix informació sobre els
permisos i ajuts a la rehabilitació o
tramitació de cèdul·les d’habitabilitat i
d’ocupació, entre altres.
— El que no funciona tan bé al
Berguedà és el servei de telecomunicacions amb tan sols un
trenta per cent de llars connectades a la banda ampla, i mala
imatge ja crònica de diverses
cadenes televisives o bé manca de
sintonia de diversos dials de ràdio.
¿Què passarà ara que a més ens
ve la TDT?
—Aquest és un dèficit històric que cal
anar corregint. Es va signar fa poc per
part nostra un acord amb la Secretaría
de Telecomunicacions per tal que els
punts foscos que tenim (com la Quar,
la Riera de Merlés o Sagàs, entre
altres) es vagin sol·lucionant i es faci
un diagnòstic de totes les mancances
perquè el 2010 tinguem tots els serveis
moderns de telecomunicacions a
l’abast de tothom. D’altra banda des

del consell hem impulsat amb l’ajut de
Localret el Pla director de la societat del
coneixement que ens ha de permetre
diagnosticar i analitzar els dèficits en
matèria de noves tecnologies que
pateixen els nostres pobles per tal de
posar-hi remei.
— Un altra tema polèmic és el servei
de transport escolar i la supressió
de subvencions en pobles que no
tenen institut.
—S’ha de dir en primer lloc que
Ensenyament va congelar les aportacions i, després, les va rebaixar quan
havia promès que ho faria al revés.
Aquest any hem posat en pràctica una
sèrie de modificacions en el transport
amb les quals ens sembla que cobrirem

el pressupost, però el curs vinent ens ho
haurem de tornar a plantejar juntament
amb els centres d’ensenyament, amb
les mares i pares d’alumnes i amb
els ajuntaments. Hem reclamat al
Departament d’Educació i al Síndic

“

Hem reclamat
al Departament
d’Educació i
al Síndic de Greuges
que el transport escolar
gratuït continuï sent
una realitat allà on hi ha
escola o institut”

de Greuges que el transport escolar
gratuït continuï sent una realitat allà on
no hi ha escola o institut.
En general el tema del transport
a la nostra comarca sempre ha estat
deficitari (de fet a les comarques de
muntanya), la qual cosa ha suposar un
factor més de desequilibri territorial.
Per això podria dir que el transport
està essent un dels cavalls de batalla
del nostre consell. De moment, s’ha
aconseguit que es posi en funcionament
el servei de transport atenent la demanda
de tots aquells municipis als quals la
linia regular d’autobus no arribava. Hem
pres el compromís de treballar amb tots
els ajuntaments de la comarca sobre
el pla de millora del transport públic a
la comarca del Berguedà. Tanmateix
el nostre gran objectiu és assolir, en
benefici dels nostres joves i en general,
per als ciutadans d’aquesta comarca, la
integració tarifària per al 2010 per acabar
amb la discriminació que suposa per a un
berguedà o berguedana moure’s pel país
ja que el cost per a nosaltres és superior
al de l’usuari de transport públic de la
comarca veïna del Bages, per exemple. 
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Cap on va el Berguedà?
Cap a una comarca de serveis?
—No ens podem dedicar solament al turisme o al
sector serveis. Cal vetllar, atendre i donar suport als
nostres ramaders i agricultors per la tasca que duen
a terme que beneficia tota la comarca, i també a la
petita i mitjana empresa del país, pel gran impacte
econòmic i social que té i, naturalment, donar
suport als joves emprenedors que vulguin obrir una
via de negoci a la nostra comarca. Un bon exemple
de per on hem d’anar són els nostres productors
agroalimentaris que, amb la seva activitat conjunta,
engloben els tres sectors. Primer s’hi implica el
sector primari amb els productes de qualitat del
nostre camp o de la nostra ramaderia, després s’hi
implica el sector secundari amb l’elaboració dels
productes derivats dels cultius o de la ramaderia, i,
finalment el sector terciari amb el comerç i la venda
d’aquests productes de qualitat que la nostra
comarca ostenta.
—Què faria falta per millorar el turisme a casa
nostra?
—Ara mateix, seria important la unitat d’actuació en
tota la comarca en matèria turística i que hi hagués
un més gran compromís polític i una aposta decidida

per tirar endavant l’estació d’esquí de Coll de Pal,
amb dates concretes i partides pressupostàries;
també sería molt important que Rasos de Peguera
tornés a funcionar, d’aquí que en el seu dia diverses
administracions del territori demanéssim un informe
sobre la viabilitat d’inversió a Rasos de Peguera, i,
per descomptat adequar i recuperar tot el potencial
desaprofitat que té Queralt.
També seria cabdal per la nostra comarca disposar
d’una àrea de servei a peu de l’eix del Llobregat com a
portal turístic d’entrada a la comarca.
El Consell Comarcal també ofereix un bon
assessorament en matèria de consum i habitatge.
—Què li diria a algú que vol venir a conèixer la
comarca o fins i tot a viure-hi?
—Li diria que coneixerà un territori magnífic
ple d’història i de contrastos. D’una banda li
explicaria que gaudiria de l’existència d’un territori
muntanyós i màgic com el de tot l’Alt Berguedà
i, de l’altra, d’un territori suau i pla conformat pel
territori del Baix Berguedà. També li explicaria que
la nostra comarca ostenta com a valors positius el
bon tracte i l’hospitalitat de la seva gent i que aquí

trobaria expressions de la diversa cultura existent
en les diferents èpoques de la nostra història així
com festes úniques com la Patum (patrimoni
inmaterial de l’UNESCO), la Fia-faia, etc. Igualment
li destacaria l’excel·lent gastronomia berguedana
de la comarca, els productes agroalimentaris de
qualitat que tenim i els bons allotjaments turístics
que hi ha al territori i tot això sense oblidar els
quilòmetres de senders dels quals podria gaudir
aprenent aspectes de la nostra mineria i la nostra
tradició tèxtil. 
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➔ SALUT

Tot Natura

c/ Llobregat, 12 - 08692 Puig-reig
tot-natura@hotmail.com

➔ ALIMENTACIÓ

Carnisseria Montse

c/ Llobregat, 16 - 08692 Puig-reig

➔

Tel. 938 290 414
Carn Natural del Berguedà

➔ Tel. 938 290 931
		
696 020 203
Herboristeria
Dietètica
Teràpies
➔ Drenatge limfàtic
➔ Aromateràpia
➔ Naturopatia
➔ Reflexoteràpia
➔ Quiromassatge terapèutic
➔ Flors de Bach
➔ Callista
Sessions de Reiki
Cursos de Reiki

Carnisseria Montse, coneguda també com la de
la carn natural, és des de l’any 2004, el punt de
venda, a Puig-reig, dels productes de la Vedella i
el Pollastre de Ramaders de Muntanya del
Berguedà. En tots dos productes es controla la
seva alimentació i no s’utilitza cap element que
pugui interferir en el ritme normal del seu creixement. També oferim el Xai i Cabrit criat a la nostra
comarca i els productes derivats del porc de Cal
Rovira (Sagàs), Cal Feliu (Cal Marçal), Germans
Caus-Barrera (Puig-reig) i Obradors (Puig-reig).
També oferim productes de la casa Monbolet
com els arrossos i fideuas de diferents tipus de bolets,
bolets secs, olis i vinagres de bolets, també treballem
amb la casa Casabella que fan unes galetes de ceps i
diferents salses i confitures amb bolets.
Veniu a visitar-nos!!!
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La Corrida,

festa identitària
de Puig-reig
Puig-reig, 15, 16 i 17 de gener de 2010

LA FESTA DE LA CORRIDA és la festa identitària
de Puig-reig, i en la qual els puig-regencs
s’identifiquen especialment des de fa molt de
temps, tant com la memòria recorda i això vol dir
des de començaments del segle XX.

La festa, relacionada directament amb Sant
Antoni patró dels animals de peu rodó, té a Puigreig, poble industrial, una relació directa: és la festa
que relaciona amb el passat pagès, de grans masies
documentades des de l’època medieval. 
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Els origens de la festa
ELS TRETS IDENTITARIS de la
festa de la Corrida, a més de les
curses de rucs, mules, perxerons i
cavalls, i de l’espectacular cercavila
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de cavalleries i xarrets, el joc de
les cintes, l’element més singular i
exclusiu de la festa puig-regenca. Tot
i que no es pot determinar l’origen
concret d’aquest joc que, pel seu
arcaisme, bé podria tractar-se d’una
tradició de reminiscències medievals,
probablement una popularització dels
jocs que practicaven els cavallers de
l’edat mitjana en els tornejos quan,
amb la llança o l’espasa, s’enduien
l’anella amb la cinta. Tot i que és un
joc que també es feia en altres llocs,
a Puig-reig s’ha conservat fins avui i
com a tal és un element identitari de la
festa. L’any 2007 es va recuperat el joc
de les cintes en mig de la cercavila de
migdia, al seu pas pel carrer Llobregat
tal i com es mostra en la que és la
fotografia més antiga que reprodueix a
la portada.
Es el punt final de la festa, probablement l’acte més alegre, més volgudament festiu, el que ens diu que
l’any que ve, com cada any, per Sant
Antoni, a Puig-reig tornaran a fer La
Corrida.

Orígens remots de les
benediccions de bestiar
A L’ANTIGUITAT CLÀSSICA ja
es troben diversos precedents de
celebracions relacionades amb el
bestiar de peu rodó. D’una banda,
Epona, divinitat celta el culte de la qual
s’estengué per tot l’imperi romà, era
la protectora de cavalls i muls. D’altra
banda, les festes consuàlies del mes
de desembre, en honor de la divinitat

Consua, tenia com a objectiu preservar
de malalties el bestiar. També a
Roma, el dia 8 de gener tenia lloc la
festa de la coronació dels ases davant
l’altar de Júpiter. Després de celebrar
els sacrificis, els forners i els flequers
coronaven els seus ases amb murtra
i llorer, i organitzaven una cavalcada
pels carrers de la ciutat durant la qual
tractaven d’imitar el crit dels ases.
Sembla que les celebracions cristianes tenen l’origen en antigues
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Sant Antoni Abat, patró
del bestiar de peu rodó

cerimònies i cultes primitius de
divinitats pastorals protectores del
bestiar. Cal remarcar la importància
que antigament tenia el bestiar de
tir per a l’economia de les famílies.
Era el sistema de transport bàsic
i suposava una gran inversió, per
això calia vetllar perquè els animals
no agafessin cap malaltia i duressin
molts anys.
A Catalunya el patronatge dels
animals de càrrega i dels traginers s’ha
centrat en les figures de sant Antoni
Abat i també en sant Eloi.

SANT ANTONI VA VIURE a Egipte del
250 al 356 d. C. Era deixeble de Pau de
Tebes, considerat el primer eremita, i
ell mateix va ser un gran difusor del
moviment de l’eremitisme. Als 20 anys,
orfe de pares, es va retirar al desert de
Nitra per fer vida d’anacoreta. Tenia
fama d’home de pregària, lluitador
contra els dimonis i guaridor de malalts.
La seva lluita contra el dimoni ha
inspirat nombrosos pintors al llarg de
la història, així com l’obra de Flaubert.
Les temptacions de Sant Antoni o les
representacions populars que es feien
en molt indrets. Una biografia escrita
per Sant Atanasi li atribueix fets
meravellosos. Entre d’altres, es diu que
va fer un viatge per mitjans miraculosos
a Barcelona per guarir la filla del
governador de la ciutat, i de passada va
curar un porquet. D’aquí el sobrenom
de Sant Antoni del Porquet.
La seva festa es celebra el 17 de
gener, amb el nom de Sant Antoni

Abat, i s’inscriu en l’anomenat cicle
d’hivern, que inclou el carnestoltes i la
setmana dels barbuts. En alguns indrets
de Catalunya Sant Antoni és patró
dels pagesos, que li encomanaven la
benedicció del bestiar. Els gremis de
traginers i de carreters l’adoptaren com
a patró, i a Barcelona celebraven la
cavalcada dels Tres Tombs, que
s’estengué a tot Catalunya. Una cançó

popular diu “Per sant Antoni de gener fan
festa el cavall i el traginer”. Sant Antoni
era també patró del bestiar porcí i de peu
rodó, i per la seva diada tant beneïen els
traginers com els pagesos i els carreters.
Popularment, el sant és conegut amb el
qualificatiu de Sant Antoni del porquet
o Sant Antoni dels ases, perquè la seva
imatge sol representar-se acompanyada
d’aquests animals.
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 Puig-reig, un poble
al peu del camí ral

L’ANY 907 es va consagrar una petita
església romànica dins el recinte del
castell de Puig-reig que alçat dalt del
turo que dona nom al poble, dominava
la vall del Llobregat i els seus camins.
Des d’aquesta posició privilegiada el
castell senyorejava en nom dels comtes
cerdans els límits meridionals del seu
comtat fins que es va convertir en
residència i domini de la família vescomtal
del Berguedà i casal del trobador des
de on va escriure i escampà bona part
de la seva obra poètica.
Guillem de Berguedà cedí els
seus dominis de Puig-reig i Fonollet
a l’orde del Temple i foren els monjos
cavallers els que construïren el magnífic
pont gòtic sobre el Llobregat i,
amb aquesta obra, van facilitar les
comunicacions cap a la Guàrdia,
Merlès i Vic. Fou a redós del castell
que els Templers van intentar crear
un petit nucli urbà, la vila de Puig-reig,
atorgant privilegis a la gent que s’hi

instal·les i construís cases protegides
pels tres nivells de muralla de que
constava la fortalesa al segle XIV.
Amb tot, fins l’arribada de la
industrialització Puig-reig no fou més
que un conjunt de masies disperses per
un extens terme i agrupades a l’entorn de
parròquies: Sant Martí, Sant Sadurní
de Fonollet, Santa Maria de Merola,
Sant Andreu de Gamisans o de cal
Pallot, Sant Miquel de la Cortada,
Sant Marçal i Sant Joan Degollat,
totes romàniques.
Els batlles de Puig-reig nomenats
primer pels Templers i després, a

partir del s. XIV i fins a principis del XIX,
pels Hospitalers, eren els amos de
les masies més grans, fins que amb
la construcció de les fàbriques i les
colònies a finals del segle XIX, es va
formar un petit nucli urbà al peu de la
nova carretera i de la línia fèrria del tren
de Manresa a Berga.
El poble va créixer a banda i banda
d’aquests vials de comunicació formant
el carrer Major, el carrer Llobregat,
la carretera de Casserres, i el barri
de l’estació. El mercat, probablement
sumant l’oportunitat de l’únic dia
de descans i de la concentració de
gent de la pagesia per anar a missa,
es va celebrar durant molts anys el
diumenge. I era aleshores, també per la
festa major d’hivern —Sant Martí— i
per la també hivernal de Sant Antoni,
que a la plaça de la Creu es reunien
cavalleries i carruatges de pagesos,
masovers i passavolants, quan encara
podien mostrar-se majoritaris front al
reduïdíssim nombre d’automòbils que,
ocasionalment, deurien transitar per
l’empolsinada o enfangada carretera.
Conseqüència de l’enorme i ràpida

transformació que va produir-se arran
de la industrialització del Llobregat
i el creixement del poble – amb la
construcció de cases i tota mena de
botigues i serveis- que també va haverhi oportunitat per desenvolupar negocis
a l’entorn dels viatges i dels transports.
Amb el temps les mules, els rucs i les
tartanes van deixar pas als camions i
als cotxes. Empreses especialitzades
en el transport de mercaderies —
Trallycsa— o de treballadors i viatges
de manera col·lectiva —Puigbó—,
o els recaders —com Mando y el
Lluperret—, juntament amb els cotxes
de línia del Sala, el nom popular amb
que durant molts anys es van conèixer
els autocars de l’ATSA van fer-ser
amos de la carretera competint amb el
tren. Mica a mica els vehicles de motor,
també les motocicletes, van substituir
els rucs i les mules que, cada vegada
menys ocupaven les anelles a la plaça
de la Creu, a la de Sant Martí o del
Carbassot, o al forn de cal Julió fins
que, finalment, els animals de peu rodó
van tenir un únic dia protagonista, el de
Sant Antoni.
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Els orígens de la
festa de La Corrida

La Cursa: l’acte central
i el més animat de la festa

DEVIA SER ENTRE la gent de Puig-reig
que tenia animals, ja fossin de les
cases de pagès de la rodalia o gent
del mateix poble que menaven terres,
a més dels botiguers ja esmentats,
que es va originar la celebració de
Sant Antoni per beneir les cavalleries.
Sembla ser que alguns documents
de contractes datats pels volts de
1870 ja fan referència a aquesta festa
i l’esmenten com el dia pactat per fer
efectius els pagaments dels parcers i
altra mena de tractes. Tanmateix, és
ben segur que la festa és anterior i devia
començar a tenir un cert relleu cap a
començament del segle XIX, moment
en què la celebració dels Tres Tombs
es va estendre a moltes poblacions
de Catalunya i que coincideix amb el
creixement del poble de Puig-reig.
El 17 de gener, Sant Antoni Abat,
els pagesos i ramaders de la contrada
es reunien amb les cavalleries i els
carros engalanats i, seguint la tradició,

ANTIGAMENT la cursa començava a
la Plaça de la Creu i acabava a cal
Guimbaldes, prop del baixador de cal
Prat. La gent emplenava ambdós costats
de la carretera. Durant força anys, la cursa
era guanyada quasi sempre pels hereus o
fadristerns del Soler de Jaumars, que
tenien bon bestiar i millors genets, tot i que
també es recorden altres personatges que
solien tenir bons èxits, com el Sanador de
Vilalta o el Sargento de Prats. Als anys
vint el primer premi per la cursa de cavalls
era de trenta duros, que era una quantitat
considerable. El guanyador de la cursa
baixava de tornada amb la bandera i la
guardava a casa seva. L’any següent tenia
l’honor de ser el banderer. De primer només
hi havia una bandera; cap els anys vint
una companyia de paletes anomenats els
Orriols van pagar-ne una altra, i la tercera
va afegir-s’hi més tard. La bandera dels
cavalls tenia una imatge de Sant Antoni, la
de les mules i els matxos un Sant Antoni
més petit, i la dels rucs un ram de flors.

desfilaven pels carrers del poble on
el banderer, en nom de la comitiva,
portava un ciri al sant. La passada es
feia abans i després de la celebració
de la missa en honor de Sant Antoni
a l’església parroquial de Sant Martí,
una missa que ja s’esmenta en la
consueta de l’any 1745 com una
missa matinal. Més tard s’hi va afegir
la cursa de cavalls, mules i rucs; és a
dir, la Corrida, que aviat es convertí en
l’element més característic i el que va
acabar donant nom a tota la festa. I així
és com la gent de Puig-reig la coneix
popularment des de fa molts anys.

La Corrida esdevé
la festa més popular
INICIALMENT LA FESTA es celebrava
el dia de Sant Antoni, però en algun
moment indeterminat al principi del segle
XX es va decidir desplaçar-la al diumenge
següent, per tal de facilitar l’assistència
dels visitants i també per mantenir,
ben fermat, els horaris de treball de les
fàbriques del poble, en uns anys en que
els jornals eren molt llargs i els participants
a la festa ja no eren solament pagesos i
menestrals, sinó treballadors industrials.
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 El Joc de les cintes
EL JOC DE CINTES, sens dubte
l’acte més singular de la festa, es feia
després de les curses. L’orquestra
esperava la comitiva a l’entrada del
poble i tothom es dirigia cap a la
Plaça de la Creu, que aplegava una
munió de gent. Entre balcó i balcó es
lligava una corda de la qual penjaven
unes cintes. Les cintes acaben amb
una anella i els diferents genets, tot
passant al galop per sota, havien
d’enfilar l’anella amb un bastó i
emportar-se la cinta. Però cal dir que
es tracta d’un joc en el qual, per sobre
de l’aspecte competitiu, preval el seu
vessant més lúdic i humorístic.
No podem determinar l’origen
concret d’aquest joc que, pel seu
arcaisme, bé podria tractar-se d’una
tradició força antiga, però com a mínim
a principi de segle XX ja es practicava. Es
tracta d’un joc de clares reminiscències
medievals, possiblement una popularització dels jocs que practicaven els
cavallers de l’edat mitjana en els tornejos
quan, amb la llança o l’espasa, s’enduien
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l’anella amb la cinta. Malgrat que el joc
de les cintes és un element que no sol
trobar-se en les celebracions d’altres
contrades, tampoc podem dir que
sigui totalment exclusiu de Puig-reig.
Almenys en algunes poblacions de
la Catalunya central, com Ponts,
Manresa o Balsareny, es feien jocs
molt semblants, la qual cosa ens fa
pensar que antigament devia ser una
tradició més estesa del que es creu i
que en altres indrets es va anar perdent.

Els saraus de
la tarda i la nit
LA FESTA DE LA CORRIDA acabava
amb els saraus; és a dir, els balls. Se’n
feien dos, un de tarda i un altre de nit, i
sempre estaven plens. Tal com recorda
Ramon Sanmiquel, “es ballava un any
a cal Simon i un altre a cal Ti; també
s’havia ballat al Cafè Nou. El poble
comptava amb dues orquestres allà per
l’any 1905, Els Minyons i La Joventut”.
Durant la sessió, un dels balls estava
dedicat als socis de la festa i només el
podien ballar els que tenien carnet. 

La Junta i l’organització de la festa
L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA anava a càrrec d’una junta que en un principi
estava formada per quatre persones. Cada any en sortien dos i n’entraven
dos de nous, que es mantenien en el càrrec durant dos anys. El canvi de
Junta es feia el dissabte de Sant Antoni, i era costum que els que sortissin
anessin a portar un ram, acompanyats de l’orquestra, a casa dels que
entraven. Més endavant la junta es va ampliar a sis membres. Les persones
que s’anaven rotant en els càrrecs de la junta eren els mateixos ramaders o
propietaris de bestiar que participaven en la diada. Els organitzadors de la
Corrida passaven cada any a fer socis per la festa, als quals se’ls donava un
carnet i una entrada per al ball.
La festa de Sant Antoni del 1936, poc abans que esclatés la guerra, va
tenir un cost total de 1.294,55 pessetes, de les qual les partides més importants
van ser per pagar la cobla Principal del Bages, que va costar 400 pessetes,
els premis de les curses i les cintes que van ascendir a 240,50 pessetes,
les despeses en fondes i cafès (205 i 112,15 pessetes respectivament) i
l’orquestrina Cots (106 pessetes). També hi consten partides per a “rams i
toies”, i per al repartiment de programes per la comarca. Aquest any hi havia
82 socis, els quals pagaven 7 pessetes cadascun. La festa es finançava,
a més, amb les entrades dels balls, les aportacions de particulars (98,50
pessetes) i les de l’Ajuntament (50 pessetes). El balanç final va donar un
superàvit de 7,95 pessetes. Signa aquest document de balanç econòmic
la Penya Cigales Voladores. Aquesta va ser l’última edició de la Corrida
abans que quedés suspesa durant els anys que va durar la Guerra Civil. 
Per a més informació — www.lacorrida.info — R. Serra i J. Piñero: La Corrida. La festa de Sant Antoni de Puig-reig, 2009.
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Premi a l’establiment centenari

JOIERIA CLIMENT és considerat l’establiment
de joieria i rellotgeria més antic de la Catalunya
Interior, i és i ha estat des dels seus orígens,
una empresa familiar, que en l’actualitat regenta
la quarta generació de la família Climent.
L’any 2003 va ser premiada i distingida amb
un guardó per part del Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat.

Climent i el temps
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“El públic
desitja
cada dia
més qualitat”

Joieria Climent, tota una àmplia
gamma en joieria i rellotgeria
ELS ANYS D’EXPERIÈNCIA, la continuitat que aquest fet comporta, la
seriositat del treball ben fet i el bon tracte als seus clients són les principals
característiques que fan destacar Joieria Climent. 120 anys al servei del
Berguedà, l’avalen com un dels establiments més sòlids en el seu ram.
La nostra forma d’entendre la joieria i rellotgeria ens ha portat a estar al
costat dels clients més exigens des de 1890.
Tenim un equip de professionals capaç d’oferir sempre les creacions
més suggerents per a cada situació.
Busquem sempre la combinació entre l’innovació, l’elegància i
l’exclusivitat.

Joan Altimiras i Boix, propietari i
quarta generació de Joieria Climent,
amb seus a Puig-reig i Berga, explica
la seva visió des d’un punt de vista
comarcal sobre el món de la joieria.
—És estable el nombre de
compradors de la joia que
hi ha hagut els darrers anys?
“Normalment el client va a botigues
on s’ofereix un bon producte amb
un bon preu, així que el nombre de
clients pot variar molt.
En el nostre cas els clients han
aumentat els darrers anys per la
nostre diversificació de productes
de tendencia i exclusivitat a la nostre
comarca.”

24 tasta el berguedà



comunicació

Joan Carles Peris
Editor Telenotícies Cap de Setmana de TV3

L’impacte de la TDT al Fòrum 10

El Fòrum 10 Comunicació,
la TDT i el Berguedà
UN ANY MÉS, es va celebrar a Puig-reig la dinovena edició del Fòrum
10 Comunicació, organitzat per Ràdio Puig-reig i la Regidoria de
Cultura de l’ajuntament.
El lema d’aquesta edició era: La TDT: el repte digital i l‘apagada
analògica al Berguedà. El Josep Genescà, va rebre el reconeixement
i el suport de les institucions i dels mitjans de comunicació de Catalunya.

INICIATIVES COM LA DEL FÒRUM 10, consolidades i amb prestigi, contribueixen a desfer les fronteres
mentals entre la Catalunya metropolitana —se suposa que és l’avançada, la innovadora, la que
projecta pensament i modernitat, la cosmopolita— i la Catalunya interior. Per això no m’hi vaig pensar
ni un moment quan el Josep Genescà em convidà a participar en l’edició 2009.
Era una oportunitat fantàstica per aturar-me, per prendre distància de l’espiral d’improvisació
i de gestió de l’instant que representa l’edició i la presentació d’un telenotícies, i per preguntar-me
sobre les condicions, actuals i futures, de la meva feina. El pretext era l’impacte de la TDT. Una part
d’aquest impacte serà sobre els ciutadans, que es troben amb la necessitat d’actualitzar i renovar
els seus televisors, i tindran accés a molta més oferta de canals. Però una altra part, a la qual vaig
dedicar la meva intervenció, la rebrem els que tenim la responsabilitat d’omplir de contingut aquesta
oferta televisiva. No vaig voler dibuixar un panorama ni optimista ni pessimista, però sí un escenari
totalment canviat, que no s’assemblarà gens al que coneixem fins ara. El veig ple d’incerteses per
la doble revolució tecnològica en què ja estem immersos: no només la TDT, sinó també i sobretot,
Internet. La televisió, cada dia més, es consumirà per canals no convencionals, a la carta i a tota hora.
Les empreses de televisió han de repensar-se per sobreviure. I els ciutadans hi tindran cada dia més
capacitat d’intervenir, de crear fins i tot continguts.
Però el repte que ens queda, des d’una perspectiva professional i catalana és doble: com garantim
en aquest nou context una televisió de qualitat, encara que tingui menys audiència; i com assegurem que
la televisió, en català, des de Catalunya i que mira el món —tot el món— amb els nostres ulls sobrevisqui.
La història de TV3 és una història d’èxit, en part perquè ha evolucionat sense una competència
privada que la posi a prova. En època de replantejament de tot, em sembla que seria molt saludable que,
per primera vegada, algú, amb capacitat econòmica, empresarial i visió estratègica, fes un pas endavant.
Al voltant d’aquestes idees vam passar una bona estada a Puig-reig. Ens enduguérem el bon
record d’una hospitalitat encomiable, una gastronomia memorable a Ca la Quica i només ens va faltar
la clarividència de preveure que la loteria de nadal tocaria, per endur-nos també alguna apuntació... 
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Màbel Martí

Director del programa d’impuls de la TDT / Secretaria de Mitjans de Comunicació
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Presentadora del programa La salut al cistell de TV3

Un Fòrum especialment meritori

Puig-reig i el Fòrum 10

AQUESTA EDICIÓ del Fòrum 10 de comunicació de Ràdio Puig-Reig era la meva primera
participació. En coneixia la seva trajectòria i la dilatada participació de personalitats de gran relleu
del panorama comunicatiu del país. I havent-lo viscut directament, en trec tres conclusions que el
fan especialment meritori:
La seva continuïtat: no és fàcil que una activitat anual, organitzada bàsicament gràcies al
voluntariat i a l’empenta de Genescà i el seu equip, es perllongui anys i anys.
La seva ubicació: tant cert és que el país és molt i molt més que la seva capital, com les
dificultats de fer actes de relleu fora de Barcelona, especialment si no s’és una gran ciutat.
El factor humà i l’encert dels continguts: esdevenir un espai de trobada personal de
professionals de la comunicació que, tot i viure o treballar relativament a la vora no els és fàcil
compartir una estona, i l’alta participació de ciutadans de Puig-Reig i de la resta del Berguedà fan
d’aquestes jornades un esdeveniment singular.
Respecte la meva intervenció, subratllar dues qüestions:
La important tasca del Govern (especialment dels Departaments de Cultura i Mitjans de
Comunicació i del de Governació) en facilitar el trànsit de la televisió analògica a la TDT ha tingut
dos elements centrals: fer arribar la TDT arreu del territori, més enllà de la normativa de cobertura
marcada des de l’administració de l’Estat, superant ja el 99% de la població. I segon, haver fet
una intensa campanya informativa de proximitat, comarca a comarca que amb el lema “la TDT ha
arribat a casa teva. Connecta’t a la TDT!” ha explicat les principals avantatges de la televisió digital
i –sobretot—quins passos senzills cal fer per veure-la.
Haver posat en marxa una campanya específicament destinada a la gent més jove, via internet,
per animar-los a ser prescriptors, recomanadors, familiars de la TDT. Les noves generacions han
esdevingut les persones a les que la gent més gran busca consell sobre les noves tecnologies. Els
seus comentaris i ajuts són de gran importància per a que els grans de la família puguin fer el trànsit
a la TDT de la forma més fàcil i satisfactòria possible. 

PER A MI, que sóc de poble, però visc a ciutat, el que em va passar el 6 de novembre a Puig-reig
va ser com un regal. Vagi per endavant el meu agraïment a Josep Genescà, l’artífex de tot plegat.
Al Josep el conec des de fa uns quanta anys. La ràdio va ser qui ens va presentar. Més
d’una vegada m’havia convidat a Puig-reig i al Fòrum, però les meves obligacions personals i
professionals no m’havien permés venir.
El setembre passat el Josep em va tornar a trucar i vaig dir-li: “Sí, vindré!” Josep Genescà
és l’home més incansable, insistent i pesat que conec i això li he dit en persona, com també li he dit,
que conec molt poca gent que estime el que fa tant com ell.
El Fòrum 10 Comunicació és un luxe. Un luxe per a Puig-reig i un luxe per a mi com a
ponent.
El que va passar aquell vespre va ser fantàstic. Vaig conèixer el Jaume, el taxista, amb qui
el trajecte Barcelona–Puig-reig se’m va fer curt. Vaig visitar la ràdio local i em van fer una
entrevista. Vaig fer un cafè en un bar de poble i amb gent de poble. I el millor, vaig recuperar la
sensació del caliu dels petits llocs on et fan sentir com a casa tot i ser forastera.
El Josep va decidir que jo era un bon nom per obrir el Fòrum i que parlar de “El Club”,
programa on he treballat cinc anys, era un bon tema. No se si se’m va notar, però em semblava
una gran responsabilitat, perquè cada any teniu el bo i millor de la professió. Espere no haver-vos
decebut.
Dinou edicions és una gran fita. Al darrere hi ha moltes trucades, molts correus electrònics i
molta mà esquerra, la del Josep.
Per tant, el regal va ser poder explicar com es fa la meua feina, el que més m’agrada fer, i tenir
davant un auditori tan especial.
I amb permís del Claudi que em va encarregar aquest article del Fòrum, parlaré també de la
teca. Em vaig enamorar-me del celler i la cuina de ca la Quica i dels embotits Caus.
Gràcies Josep per ser tan pesat. Truca’m quan vulguis. Per cert, ens veiem per la Corrida? 
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Nit de debat sobre la TDT i molt més
QUE UNA POBLACIÓ de poc més de 4.000 habitants com Puig-reig hagi
pogut organitzar cada tardor, des de fa dinou anys, un cicle de debats sobre
periodisme i comunicació (anomenat Fòrum 10) és tot un misteri. Però
aquest misteri s’esvaeix quan es tracta en persona l’impulsor d’aquesta
iniciativa, el director de Ràdio Puig-reig i ara fa un any mereixedor del
Premi Nacional de Comunicació en l’àmbit de la Proximitat, Josep
Genescà. Convidat per ell, vaig tenir l’honor de participar per primer cop
en el Fòrum 10, en una taula rodona sobre la TDT que vaig compartir
amb Ramon Font (CAC), Daniel Condeminas (Generalitat), Carles
Manteca (TV3) i Gabriel Barragan (XAL).
Una cinquantena de persones omplien l’auditori i, malgrat que era tard
(el debat es va fer de 10 a 12 de la nit), van seguir amb molta atenció les
intervencions i van fer preguntes i aportacions prou interessants. Hi havia,
a més, un motiu especial d’expectació: la majoria dels assistents duien una
enganxina ben visible que posava: “El Berguedà vol una TDT comarcal”.
I a aquesta reivindicació van referir-se diverses persones que van prendre
la paraula. En la planificació de la TDT que es va fer a principis d’aquesta
dècada, el Berguedà va quedar inclòs en una demarcació més ampla, que
inclou també el Bages i el Solsonès. Històricament, Berga sempre ha tingut
com a mínim una televisió local (va haver-hi uns anys que fins i tot en tenia
dues, competint!) i avui encara la té, però, malgrat una aliança empresarial
amb el Canal Taronja de Manresa, en pocs mesos la TV del Beguedà
haurà de desaparèixer com a tal, per quedar integrada en el Canal Taronja,
que emetrà una programació igual per a tota la demarcació, competint amb
dos canals privats més (TV de Manresa i Canal Català Central), mentre

que el canal públic que li correspon al Consorci d’ajuntaments de les tres
comarques no sembla que tingui intenció d’emetre. Entenc la reivindicació
dels berguedans, però no és pas l’únic cas a Catalunya en que el pas
a la TDT acaba amb alguna televisió molt consolidada. I sé que, en cas
que algun dia tinguem la possibilitat de repensar el Pla tècnic actual que
configura un mapa amb 21 demarcacions del Principat, la tendència és en
tot cas d’anar cap a demarcacions més grans per assegurar la viabilitat de
les emissores, no pas de trossejar les demarcacions actuals per permetre
casos de major proximitat, com el del Berguedà (el volum de població del
qual dista de ser l’idoni per treure rendibilitat econòmica a una televisió
privada).
Sigui com sigui, la vetllada va ser realment agradable i va acabar ja
ben avançada la nit amb un sopar deliciós al Celler de Ca la Quica. A
més, vam tenir la sort de compartir taula, a més d’amb els participants en
la tertúlia, amb un conversador inquiet i divertit com és l’alcalde de Puigreig, en Saturnino Domínguez, que tenia ganes d’explicar-nos el passat
industrial i cultural de la població i les seves experiències personals com
a treballador del tèxtil, base econòmica d’aquest municipi fins a la meitat
dels anys 80 del segle passat. I a mi tot això de les colònies industrials del
Llobregat i del Ter ja sabeu que és un tema que m’apassiona.
Quan a quarts de tres de la matinada, tornàvem cap a Barcelona,
endormiscats en el mateix taxi que ens havia dut al Berguedà, em sentia
content d’haver passat unes hores enriquidores professionalment i
humana a Puig-reig, gràcies al Fòrum 10 i a l’a partir d’ara bon amic
Josep Genescà.  Extret del bloc personal de l’autor dins de Vilaweb.
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Ramon Miravitllas

Director d’Acció Local / Xarxa Audiovisual Local

Periodista/Director del programa La Nit de Com Ràdio

Fòrum 10, experiencia consolidada

Gràcies, gent de Puig-reig

DEBATRE TEMES d’actualitat i donar a conèixer aspectes relacionats amb la comunicació és un
dels objectius d’una experiència que celebrarà l’any vinent el seu 20è aniversari. Fòrum 10, a
Puig-reig, és fruit de l’esforç i el treball constant d’un grup de persones encapçalades pel Josep
Genescà i que compten amb la participació i implicació de tot un poble.
Aquestes paraules quedem plenament justificades si es té l’oportunitat de prendre part del
Fòrum, ja sigui com a ponent —com va estar el meu cas— o com a espectador. Explicar que és,
que fa i com es planteja el futur la Xarxa Audiovisual Local davant d’un panorama comunicatiu
digital va ser tot un repte. El temps m’ha ensenyat que les coses s’han d’explicar tal com son i que
els intents de dibuixar un món idíl·lic, fins i tot en comunicació, no et porta enlloc.
El dia a dia dels mitjans de comunicació local/de proximitat és complicat i s’ha d’estar al seu
costat; cal ser un company de viatge que els ajudi a tirar endavant utilitzant els recursos de manera
eficient i efectiva. Una prova d’això va estar la reivindicació realitzada, en el marc del Fòrum, per un
grup de berguedans i berguedanes que no volien deixar perdre la Televisió del Berguedà, un mitjà de
comunicació local, de proximitat, fet des de la il·lusió i l’esforç del dia a dia de molta gent.
De totes les intervencions em quedo amb la d’una senyora que deia que la televisió se la
sentia seva, que era part de la seva vida, que l’ajudava a il·lusionar-se cada dia i tirar endavant.
Són aquests els arguments que justifiquin el treball i l’esforç que fa la gent que gestiona i comunica
des de la proximitat.
Fòrum 10 t’ajuda a apropar-te a realitzats com la de la Televisió del Berguedà i a compartir
amb altres companys del sector experiències i punts de vista. Aquest compartir ens enriqueix a tots
plegats i ens permet apropar la feina que fem estructures de suport com la XAL al territori. No oblidem
que aquest treball des de i per al territori és bàsic i que Fòrum 10 ens ajudar a fer-ho possible.
No vull acabar sense fer referència a l’atenció que el Josep va tenir amb nosaltres i l’acolliment
que ens va oferir la gent de Puig-reig, amb el seu alcalde al capdavant. Una persona que —he de
dir— va demostrar-nos la il·lusió i el coneixement que té de la seva realitat més propera, del seu poble. 

ELS PERIODISTES cada cop ens movem menys, ens empassem més el que ens dona qualsevol,
busquem menys la notícia, busquem més ser nosaltres la notícia, busquem més conduir la notícia
segons els nostres desitjos, busquem menys la veritat, sobretot si no afavoreix els nostres, la
nostra empresa que ens alimenta condicionalment el grup pólitic preferit que ens té el cor robat.
Aquestes i altres coses, que els periodistes gairebé mai tenim coratge ètic per dir-nos a la
cara, vaig poder predicar en l’antítesi del desert, és a dir, el Fòrum 10 Comunicació, coordinat
pel bon amic Josep Genescà, director de Ràdio Puig-Reig. A la mateixa hora d’aquell dissabte
a la sala d’actes doctor Llaverias, jugava el gran Messi. I ja se sap que Messi als festius d’enguany
és el que era la Missa de dotze als diumenges d’abans: parròquia plena i devoció. No obstant,
vaig trobar un públic nodrit, informat, crític, actiu... Enriquidor, en definitiva. Una prova de que
entre tant de soroll, retòrica buida, demagògies i reduccionismes que ens aclaparen, els valors del
periodisme que no es casa amb ningú i és fidel a la consciència de l’ofici peti qui peti segueixen
interessant. Una mostra de que la política pot ser una dimensió ben noble del ser humà i de
que els seus servidors no tenen perquè
patir generalitzacions satàniques ni ensabonades tàctiques.
El missatge general dels professionals del periodisme, certament,
s’ha degradat, i la política no ens ajuda
tot el que voldríem a regenerar-lo. De
vegades no ens ajuda gens. Però estem
treballant-hi, alguns, per dignificar el
terreny de joc.
Gràcies, gent de Puig-Reig, per
entendre-ho. 
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televisió

Manel Medina

Director de Televisió del Berguedà

Descansi en pau la televisió local
LA TELEVISIÓ LOCAL està present a Catalunya
fa molt anys i va aparèixer en molts pobles, ciutats
i comarques fruit de la inquietud que sempre
han caracteritzat als catalans, que han apostat
clarament al llarg de la seva història per les noves
maneres de comunicar-se entre les persones. La
televisió local, com abans la ràdio, va esdevenir
un canal de comunicació fet pel poble i pel
poble. Ara d’emissores locals de ràdio encara
en queden, però el mateix criteri amb el que
s’ha tractat la ràdio no s’aplica a les emissores
de televisió de caràcter local, que clarament han
estat despreciades per una llei de la TDT local
que com el propi Consell de l’Audiovisual de
Catalunya reconeix està mal feta.
Primer de tot, crec que s’hauria
d’especificar què vol dir la paraula local. Local,
segons la definició del diccionari vol dir “relatiu
o pertanyent a un municipi, una població”,
extrapolat a la comunicació local vol dir allò que
interessa als habitants d’un barri, poble, ciutat o

com a màxim una comarca on es comparteixen
criteris i destins comuns. La llei de la TDT local
de Catalunya es basa en les demarcacions,
formades en alguns casos per tres comarques,
una organització plantejada per algú que
desconeix totalment els criteris territorials de les
zones que l’ocupen. En el cas del Berguedà, la
demarcació està compartida amb el Bages i el
Solsonès, és a dir, les televisions amb llicència
en TDT local han de fer programació per les
tres comarques, però naturalment tot centralitzat
a Manresa on se situa el centre de decisió de
les tres televisions que disposen de la llicència.
Aquest fet no és criticable i estan totalment
en el seu dret, però això pel Berguedà no és
localisme, perquè els problemes que afecten a la
gent del Bages no són necessàriament els que
té el Berguedà o el Solsonès.
Amb la decisió de la Generalitat i
el CAC es pot haver ordenat una mica el
país en l’aspecte radioelèctric, que feia

falta naturalment i especialment pel batibull
d’emissores que van aparèixer com bolets
la majoria amb emissions centralitzades a
Barcelona i rodalies, en aquest sentit res a
dir, ni a criticar. Però els nostres governants
no han tingut consciència que el problema de
Barcelona i rodalies no era el mateix de terra
en dins, i que en una comarca anomenada el
Berguedà, una tele local comarcal amb només
quatre treballadors i més de vint col·laboradors
duia a terme una feia molt lloable amb rigor i
professionalitat que ha ajudat durant gairebé
dues dècades a vertebrar el nostre accidentat
territori, a conèixer millors als nostres veïns,
els de l’alt Berguedà i els del baix Berguedà,
les nostres tradicions, les festes i les notícies
que generem i que fora d’aquí pràcticament no
importen gairebé a ningú, però per nosaltres
representen l’única manera d’estar informats.
La comarca ha parlat, la majoria
d’ajuntaments, el consell comarcal, la cambra de

comerç, entitats veïnals, unes 900 persones a la
pagina web del Facebook i el Patronat de la
Patum, entitat que regeix l’única festa catalana
reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni
de la Humanitat. Demanen a la Generalitat i al
CAC, amb cartes i mocions, que el Berguedà
no perdi l’únic mitjà de comunicació audiovisual
local que tenim tots els berguedans, perquè per
no tenir no tenim ni emissora comarcal de ràdio,
ja que les dues úniques que existeixen son de
caràcter municipal i la que va existir fa catorze
anys d’abast comarcal va aparèixer de manera
estranya a Manresa, encara que ningú sap com.
No tinc ganes de parlar més del passat,
perquè la llei està feta i és el que hi ha, frase amb la
que responen els nostres polítics sempre que vols
buscar una solució per la pèrdua de presencia del
Berguedà a la TDT local, el que sí tinc ganes de
comentar és que l’única manera de disposar d’un
canal de TDT a la comarca és que passi a ser de
titularitat municipal i al marge de la demarcació,
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és a dir, que es lliuri un canal públic de televisió
local als ajuntaments del Berguedà. Un informe
encarregat en el seu dia per la Direcció General
de Mitjans diu que tècnicament aquesta solució
seria viable i possible, i aprofitaria a més la xarxa
de repetidors que ja té instal·lat el Consell
Comarcal per tota la comarca i que en el seu
dia es van pagar amb diners públics. Utilitzant-los
s’arribaria a tot els pobles i s’evitaria pagar els alts
costos d’emissió que té aquesta demarcació. La
solució que presenta el CAC és diferent, per ells
cal posar en marxa el canal públic només amb els
ajuntaments del Berguedà i emetre de moment a
la comarca, sigui com sigui no és la millor solució,
però és l’única que sembla contemplar-se.
Crec doncs, que ara han de ser els
nostres ajuntaments i el Consell Comarcal els
que estiguin davant d’aquesta solució, tirantla endavant pel bé comú de les persones que
vivim a la comarca i que no tenim cap culpa de
que el mapa de la TDT local hagi marginat el
nostre territori. Donem confiança als nostres
alcaldes i alcaldesses per seguir el camí marcat
com a solució i esperem molt aviat poder dir que
el Berguedà té la seva TDT local amb rigor,
professionalitat i qualitat posada al servei dels
nostres veïns, uns veïns que no volen quedar-se
al marge de la TDT. 



l’apunt

Ramon Felipó

La TDT al Berguedà
EL BERGUEDÀ sempre ha tingut premsa pròpia.
De ràdios, quan era petit prou recordo que n’hi
havia dues: la del Convent dels Franciscans i la
del “Movimiento” a la seu de l’actual Ateneu de
la plaça de Sant Pere i futur Museu de la Patum.
Amb la democràcia una colla d’empresaris van
crear Radio Berga, de la plaça de Sant Joan,
emissora privada que, mentre va existir, va donar
un excel·lent servei al poble berguedà.
Ara, amb l’aparició de la nova TDT, que es
un procés a nivell mundial imparable volen privar
de emetre en TDT al Canal Taronja de Berga i
al Canal Català Berguedà.... i que passarà.... no
soc futoròleg —com la nostra Aramis Fuster—
però el poble berguedà no pot quedar-se sense
tenir una veu televisiva pròpia. La meva pregunta es
que han fet els càrrecs electes locals, comarcals,
o nacionals per salvar les televisions de Berga
i comarca... ?. Si el Govern de Catalunya o el
Consell de l’Àudiovisual de Catalunya (el CAC)

no hi posen remei ràpid, adéu independència
televisiva pel Berguedà.... i com s’ho faran ara els
polítics locals per explicar els seus èxits, les seves
crítiques o les seves idees a la propera campanya
electoral o els seus mítings?. Tornarem a veure la
Patum “sencera” per una tele de Berga? Veurem
alguna missa des de la parròquia de Sant Pere o de
Queralt? o les festes d’Olvan, Puig-reig, Borredà,
Saldes, la Pobla de Lillet, Gironella, Gósol, Cercs,
Castellar de n’Hug... o la Fia Faia de Bagà, i les de
Vilada, el Pi de les Tres Branques i els Bolets de
Castellar del Riu i tantes ....?.
Crec que una vegada més la classe política
berguedana, els empresaris o les organitzacions
turístiques i de botigers berguedanes o... les
organitzacions socials com els sindicats obrers o
camperols ho ha fet molt malament... i ara que??
Si el Canal Taronja del Berguedà no emet pel
sistema TDT, Berga i la comarca deixarem un cop
més de tenir veu pròpia. I fins quan? 
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L’APUNT
Sandra Ribalta

www.sandraribalta.com (Dietista-Nutricionista)

Regals del fred
 PROPIETATS NUTRICIONALS DELS ALIMENTS D’HIVERN
CADA ÈPOCA DE L’ANY ens proporciona les
vitamines i els minerals que el nostre cos necessita
a través dels aliments propis de la temporada. No
és casualitat que a cada estació disposem d’uns
vegetals i no d’uns altres. Malgrat que això sembla
molt obvi i durant moltes generacions s’ha respectat,
avui en dia i fruit de la globalització, pràcticament
disposem de tots els aliments durant tot l’any, i això
fa que ja no siguem capaços de reconèixer-ne la
temporalitat.
Amb el fred arriben els cítrics, i parlar de cítrics
és parlar de vitamina C o àcid ascòrbic. Popularment
associem el consum d’aquestes fruites amb la
prevenció de grips i refredats, i és que una de les
funcions de l’àcid ascòrbic és reforçar el sistema
immunitari, d’aquesta manera estem activant les
nostres defenses. Però la vitamina C desenvolupa
moltes altres funcions en el nostre organisme,
per exemple és un potent antioxidant, per la qual
cosa retarda l’envelliment cel·lular, també intervé

positivament en el metabolisme del colesterol, i és
necessària per l’absorció del ferro.
Els requeriment diaris de vitamina C no són molt
elevats (al voltant de 60 mg / dia). És a dir, amb
una taronja o dues mandarines al dia quedarien
coberts. També cal tenir en compte que es tracta
d’una vitamina molt volàtil, per tant si no consumim
de seguida la fruita un cop pelada o exprimida,
la vitamina C desapareixerà. Malgrat és cert que
sempre l’associem als cítrics, hi ha altres fruites que
fins i tot en contenen més que les pròpies taronges
o mandarines, i són per exemple els kiwis i les
maduixes.
A part de cítrics, l’hivern també ens regala
verdures meravelloses com la carxofa. El principi
actiu d’aquest vegetal s’anomena cinarina i és la
responsable del seu sabor amarg, però a part també
té un efecte colerètic, el qual estimula la producció
de bilis. Això fa que la carxofa millori les nostres
digestions i sobretot les dels greixos, i també ajuda

a descongestionar el fetge, produint un drenatge
hepàtic. A més a més la carxofa és, amb diferència,
el vegetal que ens aporta més quantitat de fibra,
per aquest motiu és una gran aliada per vèncer
el restrenyiment. Aquesta fibra i l’elevat contingut
en esterols vegetals de la carxofa interfereixen en
l’absorció del colesterol de la dieta, ajudant així a
disminuir-ne els nivells.
Una altra família omnipresent durant els
mesos freds és la de les cols (bròquil, coliflor...).
Aquestes són riques en un tipus de fitonutrients que
augmenten l’excreció i la detoxificació de compostos
cancerígens, també tenen un gran poder antisèptic
i cicatritzant, d’aquí que se les considera com a
antiàcids naturals, ideals per persones amb úlceres
d’estómac.
L’hivern també és temps de magranes,
codonys, raïm, carbassa o escarola i val la pena
aprofitar aquesta gran diversitat, ja que cada un
d’aquests aliments enriqueix la cuina d’hivern. 
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Consell Regulador del Camí dels Bons Homes

a a cavall

a a peu

www.camidelsbonshomes.com
info@camidelsbonshomes.com
 938 244 861
Pujada a Palau, 7
08695 Bagà

a en btt
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Rere la petjada
dels Càtars
EL CAMÍ DELS BONS HOMES és
un itinerari turístic entre el santuari de
Queralt, a Berga (Catalunya–Espanya)
i el castell de Montsegur (Arieja–França),
que ofereix la possibilitat de recórrer les rutes
de migració que van utilitzar els càtars o
bons homes durant els segles XIII i XIV
quan fugien de la croada i la inquisició,
promoguda per l’església catòlica de Roma
amb l’ajuda del Rei de França.
El Camí dels Bons Homes, és
un sender de Gran Recorregut (GR 107),
que es pot recórrer a peu, a cavall i,
en la majoria de trams, en bicicleta de
muntanya. Aquest camí permet seguir
les petjades del catarisme tot travessant
els Pirineus.
Existeix una variant del camí que
passa pel Solsonès, des de Gósol arriba
fins al santuari del Miracle, i segueix
majoritàriament el GR 7.

castell de montsegur - (arieja-frança).

Santuari de Queralt.

També podeu descobrir en cotxe
els pobles on varen viure els bons
homes i les bones dones tot visitant
les comarques del Berguedà, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Solsonès i el
departament francès de l’Arieja.

bellver

Consell Comarcal
del Berguedà

Consell Comarcal
de la Cerdanya

Consell Co
de l’Alt U
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 DADES PRÀCTIQUES
AQUEST CAMÍ, senyalitzat actualment
com a GR 107 (sender de gran
recorregut) es pot recórrer a peu, a cavall
i en la majoria de trams en bicicleta de
muntanya.
De manera individual o organitzada
(guies, reserves d’allotjaments, transport
d’equipatges, taxis,hípiques, etc.) podeu
descobrir un paisatges encisadors tot
escolant la remor de la història.
 Distància: entre189 i 205,2 km,
depenent de les variants que s’agafin.
 Etapes: 4 catalanes i 4 franceses
que equivalen a 9 dies de recorregut,
que es pot fer sencer o bé per
etapes.
 Desnivell acumulat: 5.530m.
 Dificultat: Mitjana-Alta a Peu i Molt
Alta en BTT.
 Ruta senyalitzada: marques
blanques i vermelles de GR i
senyalització verticals a les cruïlles.
 Descarrega dels tracks GPS
de tota la Ruta a
www.camidelsbonshomes.com
i www.gencat.cat/probert
de cerdanya.

omarcal
Urgell

castell de gósol.

Es recomana dur cartografia de l’entorn
o la Topoguia del CBH, roba i calçat
adequats, aigua i menjar suficient.

BERGUEDÀ INICIATIVES
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➔ RESTAURACIÓ

RECOMANEM
➔ INFORMÀTICA

➔ SERVEIS

XASAWEB

Taxis Rafel

c/ Salvador Espriu, 8
08600 Berga
xavi@programesamida.com

➔  938 222 914

El Jou hotel
Finca El Jou, s/n
08694 Guardiola de Berguedà
www.eljouhotel.com

➔ 

		

938 247 705
938 215 353
661 313 685

Mòbil
➔ El Jou hotel, és una finca
de més de 150 hectàreas
➔ L’allotjament disposa de
40 habitacions totalment equipades
➔ Gaudeix d’una cuina de producte
bàsicament tradicional.
➔ El nostre hotel, és visitat per diferents tipus de clients.

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

ACER
ASUS
FUJITSU
HP
LENOVO
MSI
SONY
TOSHIBA

➔ SERVEIS

Centre de dia
Sant Pere de Madrona

Passeig de la Indústria, 32
08600 Berga
Servei d’atenció durant
el dia a persones grans
➔  938 210 088
Infermeria, fisioteràpia,
animació socio-cultural,
higiene, àpats.
➔ Serveis opcionals
Transport, perruqueria,
podologia.
SERVEIS DE CAPS DE SETMANA
I FESTIUS
➔ Què és?
n Alternativa a l’ingrés en una Residéncia
n Una atenció personalitzada a persones grans
que no puguin valer-se per si mateixes i amb
malaties d’Alzheimer.
n Un servei de suport a la família.
n Un lloc d’acollida i convivència .

Camí de Mas Rivera, 31
Serra de Casmpons
08600 Berga
taxisrafel@gmail.com
www.taxisoalquilerconconductor.com

➔ Mòbils
		

608 99 52 35
606 98 00 29

SERVEI D’1 A 24 PLACES

➔ Anades i recollides:
a l’aeroport, al port, estacions
de tren, etc.
➔ Reunions, convencions.
➔ Viatges organitzats:
a la platja, muntanya.
➔ Caps de setmana,
excursions, vacances.
➔ Bateigs, comunions,
disposicions, casaments.
➔ Excursions en 4x4,
tractaments continuats
➔ Serveis urgents a empreses.
LLOGUER DE COTXE AMB XOFER
SERVEIS DE RECADERIA
Manresa - La Pobla de Lillet
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Què és
la Fia-faia?
Xavier Pedrals

EN UN PAÍS tan a l’abast i transitat com el nostre encara queden tradicions
que es remunten més enllà de la història, i de les que no podem fer
altra cosa que meravellar-nos de com han arribat fins a nosaltres.

foto: juli bover

La Fia-faia és una d’elles, després de veure-la us extranyareu de no haver
sentit a parlar mai d’una festa tan particular, tan viva i tan autèntica com
és la Fia-faia. Nosaltres el que pretenem és que a partir d’ara vagi deixant
de ser també una festa desconeguda.



36 tasta el berguedà 

tradicions LA FIA-FAIA

 On es fa la Fia-faia?
LA FIA-FAIA es celebra a dues
localitats de l’Alt Berguedà: la vila
de Bagà i el poble de Sant Julià
de Cerdanyola. Cal dir que és
una zona molt especial del país,
tant que al llarg de la història no hi
ha cap constància de l’ocupació
romana, ni de gairebé cap de
les altres que ha patit el país: ni
tan sols van ocupar-lo mai els
francesos en temps de Napoleó
i des d’allà es dirigí la resistència,
és un territori tan aspre i difícil que
s’hi van fer forts els bandolers, els
carlins i els maquis, com aquell qui
diu ahir mateix, un territori feréstec
que cal descobrir i que per sí sol
explica moltes coses.
Parlem ara de les dues
poblacions on es celebra, Bagà

és una vila gran, ronda els 2.300
habitants, que per ser de muntanya
és molt, amb un casc antic
medieval preciós, de llarg el millor
de la comarca, la Vila és antiga
capital de la baronia de Pinós i
centre de la Vall del Bastareny.
Sant Julià de Cerdanyola,
està situat en una alta vall
sorprenentment
plana
entre
muntanyes i guarda l’autenticitat
de les tradicions, costums i la
manera de ser de la gent de
la terra, del territori en diuen
ara, però sobretot destaca
per la remarcable tossuderia
per mantenir el poble viu, una
tossuderia, val a dir-ho, exitosa.
Amb el sol ponent al Pedraforca,
Sant Julià és un racó del paradís.
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 Què és la Fia-faia?
LA FIA-FAIA és la festa que
dóna entrada al Nadal a les
poblacions de Bagà i Sant Julià
de Cerdanyola. La vigília de Nadal,
el dia 24 en el punt del capvespre,
cada una de les dues poblacions
encén una foguera a la muntanya,
en un turó amb vistes a la posta del
sol, des d’allà el foc és transportat
al centre del poble per un grup de
fallaires en una vistosa davallada
nocturna, l’espera des del poble,
és un espectacle, amb un encant
extraordinari els anys en que la
neu acompanya. En arribar els
portadors de torxes són rebuts
amb joia a cada població, amb les
campanes dels temples fent vibrar
l’aire. Un cop a lloc reparteixen el
foc a la resta de fallaires.

S’inicia aleshores la crema
general, acompanyada amb cants
molt breus: “Fiafaia, que nostro
senyor ha nascut a la paia”, i d’una
música que resumeix els antics
cants, el crepitar de les faies i
l’alegria nadalenca. Quan les torxes
queden curtes, es fa una foguera
amb les restes, sobre la que solen
saltar els joves i al seu voltant es
forma una rotllana de joc, els joves
es tiren faies o hi juguen, i de ball,
en fer-se rotllanes al voltant del foc.

La festa a la Vila de Bagà
pren un aire espectacular amb
més de centenars de torxes que
conflueixen a la plaça porxada.
A Sant Julià de Cerdanyola
la baixada de faies és gairebé
general, i el foc de la plaça, amb
es mantindrà tota la nit, iniciant
una altra tradició, l’endreça, que
mantindrà el jovent ocupat i divertit
fins la matinada.
A Bagà acabada la festa es
menja coca amb all i oli de codony,

una menjar tradicional de la diada
que es reparteix per a tothom
i a Cerdanyola es fa un àpat
comunitari, al voltant del mateix
foc encès per la Fia-faia, i de fet
al voltant d’aquest foc s’espera,
divertidament, la sortida el sol.
Les faies poden tenir una
llargada superior als dos metres,
es fan amb una herba de tija alta,
popularment faia, que es recull entre
feixes i costes. La seva confecció
requereix traça, i quan se’n sap
molt, art. Hi ha algunes diferències
en la construcció consolidades
des del segle passat, les faies de
Sant Julià de Cerdanyola porten
un tronc central que els dona
consistència, i les de Bagà se
sostenen per elles mateixes.
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 Origen de la Fia-faia?
ES TRACTA D’UNA FESTA amb
que té arrels pre-cristianes
que podria haver format part
d’un antic ritus de culte al sol.
Correspondria a la celebració
del solstici d’hivern: el dia en
que el sol té una menor durada
en el firmament. Com se sap... hi
ha dos solsticis, el d’estiu, que
és el dia més llarg de l’any, i el
d’hivern, que és el més curt. Els
solsticis, tant el d’hivern, com el
d’estiu, per Sant Joan, han estat
celebrats en la majoria de cultures
amb base agrícola o ramadera
com seria el cas dels pobles que
ocupaven bona part de les terres
de la conca mediterrània en la
prehistòria, àdhuc a altres indrets
d’Europa.

La foguera dalt el turó on
s’encenien les falles d’hivern, era
com una pregària al sol per a que
aquest no escurcés més el dia,
les hores de claror, i comencés a
allargar-lo. Aquest turó ha d’estar
situat al lloc on es ponia el sol,
vist des de la població, en aquella
foguera s’encenien les falles que
havien de dur el foc a la comunitat.
Després de la celebració s’iniciava la
recuperació i creixement dels dies.
Tan arrelades estaven aquestes
celebracions que amb més o
menys canvis, van sobreviure a
l’Imperi Romà, mantenint-se de
manera més genuïna als territoris
on la romanització va ser poc
profunda, com va ser el cas de
l’Alt Berguedà, els Pallars, l’Aran

i el Vallespir, que coincideixen en
ser també de cristianització molt
tardana: entre cinc-cents i setcents anys de retard respecte a la
costa.
El cristianisme, sàviament,
va optar per integrar aquestes
celebracions paganes, situant
fes-tes cristianes en les mateixes
dates; en el cas del solstici
d’estiu es va fer coincidir amb
Sant Joan i el d’hivern amb la
commemoració del naixement de

Jesús (de fet es diu que va néixer
el juliol, o l’octubre). Avui aquestes
dates han quedat lleugerament
desplaçades per les modificacions
fetes al calendari.
Amb els segles el costumari
festiu del Nadal s’ha enriquit
extraordinàriament, i sols d’una
manera indirecta i transformada
conserva reminiscències de les
antigues formes de celebrar el
solstici, convertides en actes
plenament cristians: un d’ells seria
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 La memòria popular
el tió, encara força viu i generalitzat
al nostre país, i una altra, molt
més escassa, i per tant d’un alt
valor antropològic, la Fia-faia,
resta d’uns cultes abans molt més
generalitzats. Podríem dir que la
força del Nadal cristià ha ofegat
a molts llocs les restes de cultes
anteriors.
Per un procés molt diferent la
festa de Sant Joan a l’estiu, va
mantenir amb força el seu vigor,
ja que reunia moltes dimensions,
no sols el foc, també l’aigua, les
herbes... una diada excepcional, i
una festa religiosa de molta menor
rellevància que mai va ofegar el
passat, gairebé podríem afirmar el
contrari, la festa popular ha ofegat
la celebració religiosa.

Alguns llocs celebraren fins ben
tard els dos solsticis amb falles,
cosa que sabem per testimonis
indirectes i que mereix un estudi
més aprofundit.
Per Nadal algunes localitats
pirinenques encenen fogueres
públiques, però com hem dit de
falles sols resten les de Bagà i
Cerdanyola. Per Sant Joan es fan
fogueres arreu, de torxes tampoc en
fan gaires, però s’assemblen, amb
variants en la forma de fer la falla, i
amb major o menor complexitat de
la festa. Amb petites variants arreu
reben el nom de falla la torxa i de
fallaires els portadors. En la parla de
l’Alt Berguedà “falla” es diria “faia”,
de la mateixa manera que es diu
“paia” per “palla”, o “veia” per “vella”.

LA MEMÒRIA POPULAR explica
d’una manera diferent l’origen de la
festa, per la seva pròpia dinàmica,
i perquè naturalment amb els
segles passats de tanta influència
religiosa, el que no és guarda
és el record, la consciència, de
que era la resta d’un ritual d’una
religió perduda, i possiblement si
hi s’hagués mantingut aquesta
consciència, malament hauria anat
per la conservació de la festa.
Expliquem doncs el que diu
la memòria popular a Bagà, pels
baganesos és tradició explicar
que la Fia-faia va néixer com un
cerimonial de rebuda als antics
senyors de Faia, residents al
castell del mateix nom, a uns tres
quilòmetres de la Vila, que baixaven
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la nit de Nadal a Bagà per assistir
a les celebracions pròpies de la
diada. Els senyors de Faia eren
una família de la petita noblesa, que
depenien dels poderosos barons
de Pinós, senyors de Bagà i estan
àmpliament documentats des del
segle XI.
Seguint el fil d’aquesta tradició,
realment la baixada des del castell
de Faia era una ancestral davallada
de torxes, molt anterior a la pròpia
existència dels senyors de Faia, a
la que aquests nobles es van afegir,
i com a persones importants que
eren hi van destacar.
Aquest ritual, es repetí durant
segles, doncs tant la família Faia
com les que la van succeir en el
domini van tenir una continuïtat

remarcable en les èpoques medieval i moderna, deixant rastre
també en altres aspectes de
la cultura popular com ara les
rondalles i la història oral baganesa.
Mentre l’explicació de l’origen
com un cerimonial de rebuda als
senyors de Faia arrelava s’anava
perdent la consciència de que la
Fia-faia existia anteriorment.
A Sant Julià de Cerdanyola
perviu la creença de que en
temps passats Bagà i Cerdanyola
s’havien comunicat amb falles, i
que els cerdanyolencs, en altra
època, quan no s’havia restablert
la seva pròpia parròquia, tenien el
costum d’anar a oir la missa del Gall

al monestir de Sant Llorenç, al fons
de la vall del Llobregat amb les falles
enceses, bonica i espectacular
davallada de dos-cents metres de
desnivell segons els mapes.
No hi ha dubte de l’origen
comú, però hi ha també altres
signes que donen més pistes
de l’especial relació de Bagà i
Cerdanyola: es canta la mateixa
frase, es fa amb la mateixa herba,
aproximadament a la mateixa
hora, i encara més, la comunicació
visual entre les dues poblacions és
perfecta, i de nit gairebé millor. Els
baganesos veuen de casa estant
com els cerdanyolencs baixen amb
les faies enceses des del Clos, el
lloc on arrenca actualment la seva
davallada de faies.
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 Ancestral, màgica, única
LA FIA-FAIA és una festa ancestral que prové del culte al sol
pràcticament generalitzat en les
antigues religions de base agrària,
aquest culte girava sobretot en torn
als solsticis.
La progressiva importància
del Nadal cristià ha ofegat els
ritus anteriors, sols se’n mantenen
algunes reminiscències, el tió en
seria una de ben estesa, la Fia-faia
una altra molt més minoritària. Fins
fa pocs anys el Nadal, una festa
casolana en que la gent no viatjava
gaire, el que va permetre que la
Fia-faia restés oculta a les altes
valls del Llobregat i pràcticament
desconeguda fora del seu terme.
La Fia-faia és màgica en si
mateixa, pel que representa: una

pregària al sol per a que la seva
llum al llarg del dia torni a créixer,
i poc a poc recuperi l’esplendor
de l’estiu, també per un conjunt
d’altres significacions que al llarg
dels segles s’han anat oblidant:
protecció de la comunitat, de la
família, fertilitat de la terra, etc.
I finalment és una festa única
perquè de ser un culte generalitzat
s’ha convertit en un ritus extremadament rar, en tot el Pirineu
sols es conserva a Bagà i Sant
Julià de Cerdanyola. Es mantenen
festes amb alguna similitud a altres
llocs d’Europa.

 Un ritus anterior a la història que encara és viu
AQUESTA FESTA ha restat oculta
a les altes valls del Llobregat,
laberint de muntanyes, mantenint
tot el seu encant i la seva màgia,
actualment ha esdevingut una de
les més característiques i originals
de Catalunya en les diades
nadalenques.
Enguany, quan arribi la nit més
llarga de l’any, els fallaires de Bagà
i de Sant Julià de Cerdanyola
aturaran novament l’avenç de la
foscor, tornaran a aconseguir que
la durada del sol al firmament creixi
de nou dia a dia. Si hi veniu sereu
espectadors d’un ritus excepcional
que en la seva essència no ha
canviat en molts segles i que els
baganesos i cerdanyolencs volen
compartir amb vosaltres. 
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 Bagà
Arrossada i balls populars a la plaça porxada
JA FA MÉS DE SET-CENTS anys,
que Bagà, aquesta petita i medieval
població del Berguedà, prepara
l’anomena’t “Àpat dels pobres” que
abans sempre es cuinava el diumenge
de carnestoltes.
A l’Arxiu Històric de Bagà trobem
consignació d’aquesta festa des dels
primers temps de la fundació de la Vila
com a tal.
Segons els documents que hi
consten, els dies de carnestoltes, els
cònsols (regidors) passaven per les cases
recaptant donatius en diners o espècies,
fins i tot llenya, per oferir un àpat a la gent
necessitada de la vila i als de fora.
El matí del diumenge, en la històrica
plaça porxada de Bagà, els cuiners
conjuminen ingredients dins d’una
enorme paella de quasi 3 m de diàmetre.
Mentrestant la gent es comença a
congregar a la plaça, atrets per la flaire

vegada ha complert aquest primer pas,
tothom del poble qui vol o pot s’afegeix
als ballaires assegurant d’aquesta
manera la supervivència i continuïtat
d’aquest antic ball de plaça.

La
avui
La Festa
festa

del sofregit i la curiositat que desperta en
els forans veure el procés de cuinar una
paella per a més de 2.000 persones.
Quan ja tot és a punt, s’afegeixen
els 250 kg d’arròs que sempre, i a opinió
de tothom, queda bo i en el seu punt.

Un punt remarcable de la festa és
la ballada del Ball Cerdà, costum que
perdura des dels inicis de la festa.
Actualment són els components de
l’Esbart Cadí de Bagà els encarregats
de trenar la dansa i trencar el ball, una

avui

La plaça porxada de Galceran de
Pinós de Bagà concentra durant tot
el matí de diumenge els preparatius
del tiberi. S’hi instal·len els focs que
serviran per coure els aliments que
acompanyaran a l’arròs (el sofregit,
la carn, les verdures i el peix) que els
cuiners preparen dins una enorme
paella de més de dos metres i mig
de diàmetre. En total, per a fer aquest
àpat s’utilitzen més de 80 quilos de
carns (pollastre, conill, costella de porc,
botifarra i cansalada), 90 quilos de peix
i marisc (musclos, sípia i gambes) i més
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oportunitat!
 Dites populars
Àpats llargs i misses curtes
Arròs covat, per al gat
Arròs i sol, mai n’hi ha prou
Arròs, peix i pebrot, volen el vi ben fort
El que es cria amb aigua, s’ha de menjar
amb vi, com l’arròs i el peixolí
 En treure l’arròs del foc,
no abandonis mai el lloc
 L’arròs per ésser bo, al seu punt i raó






de 90 de verdures (cebes, tomàquets,
pèsols i pebrots). També s’hi afegeixen
20 cabeces d’alls, 22 litres d’oli i 9
quilos de sal. Tots aquests ingredients
es barregen amb els 250 quilos d’arròs,
suficients per a les més de 2.000
persones que hom calcula que pot
arribar a passar per la plaça porxada
aquest dia.
Durant tot el dia parades de
productes artesans ocupen la plaça
Catalunya del poble des de primera
hora del matí.  ites populars

Breu història
Els historiadors locals afirmen
que aquesta celebració, o una de
característiques molt semblants,
es feia ja des de la fundació de la
població. Segons sembla, anys
enrere els cònsols (o regidors)
anaven casa per casa recollint
llenya, diners i tot tipus d’aliments
per poder fer un gran àpat a
la plaça que repartien entre la
gent més necessitada de la vila.
Popularment coneguda com
l’àpat dels pobres, aquesta gran
arrossada popular es cuinava en
un primer moment el diumenge
de Carnestoltes, però amb el pas
del temps la festa s’ha traslladat
en el calendari. Avui, la Festa de
l’arròs de Bagà es celebra el
segon diumenge de febrer.

El bar restaurant La Duana
traspassa el seu local,
després de 15 anys,
per jubilació.
És un restaurant amb menú
diari, tenen una clientela
pròpia de cada dia,
també amb menú
de caps de setmana,
la seva carta dispossa
de patés, torrades, pizzes,
tapes, carns i peix.
També servei de wifi, golTv,
i un complement a l’entrada
del restaurant on s’hi fan
exposicions de pintura.
C/del Roser,19

08600 Berga
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 L’EQUIPAMENT OBRIRÀ ELS CAPS DE SETMANA
I QUAN HI HAGI RESERVES TAMBÉ ENTRE SETMANA

 Cercs
Premis santa Bàrbara 2009

Reobren el xalet refugi
dels Rasos de Peguera
EL XALET REFUGI dels Rasos de Peguera torna a obrir després d’estar
tres anys tancat. És una oferta més que ofereix el Berguedà pels amants
de la muntanya. Tot i que les pistes d’esquí dels Rasos estan tancades,
s’ha vist la necessitat de reobrir el refugi i organitzar també activitats de
muntanya per tal que hi hagi moviment i oferta turística en aquesta zona. Els
guardes del refugi són Pep Parera i Berenguer Casas, que van mostrar al
Centre Excursionista Montserrat el seu interès per reobrir el refugi.
Al refugi s’han fet les millores necessàries i s’ha adequat amb tot allò
necessari per poder-lo obrir a ple hivern. 

EL REGLAMENT d’Honors i Distincions
de l’Ajuntament de la vila de Cercs, pel
qual es van crear els Premis Santa
Bàrbara, estableix que la distinció
s’atorgarà previ expedient que s’iniciarà
per Decret d’Alcaldia, bé sigui per
iniciativa pròpia de l’Ajuntament, a
requeriment d’una tercera part dels
membres que integren la Corporació
Municipal, o responent a una petició
raonada d’entitats locals tradicionals,
arrelades i de reconegut prestigi al
municipi. En guany el premi s’ha
concedit als col·laboradors del Museu
de les Mines de Cercs.
El Museu de les Mines de Cercs,
situat a la Colònia Minera de Sant
Corneli, al municipi de Cercs, i
dedicat a preservar la memòria d’un
segle d’activitat minera, d’extracció
de carbó i de tota la “vida” que es va

generar al seu voltant, a la comarca del
Berguedà, va obrir les seves portes
al públic el mes de gener de 1999 i es
va efectuar la seva inauguració oficial i
solemne el mes de juny de 1999.
Però abans de la seva obertura i
inauguració, va haver-hi un llarg període
de treball ocult d’estudi, preparació,
recuperació de la memòria, recuperació
de material i de documentació... en el
qual hi varen col·laborar moltes persones,
cadascuna en el seu camp, prenent
una rellevància important els miners que
havien treballat a la mina fins al final.
Així, un cop presa la iniciativa per
part de l’Ajuntament de Cercs de fer
un museu que recollís tot el llegat miner
provinent de les mines i de l’Empresa
de carbons de Berga i amb la intenció
de que fos un referent de la mineria del
Berguedà, es varen començar els treballs
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Fa 10 anys que el museu va
obrir portes; és una bona ocasió
per celebrar-ho i es creu adient
efectuar homenatge per part de
l’Ajuntament de Cercs a tots els
fundadors i col·laboradors del
Museu de les Mines de Cercs
mitjançant l’atorgament del Premi

de recerca d’informació i documentació,
de recuperació de material miner, de
restauració de maquinària, de busca i
condicionament dels locals, etc.
Va ser vital, des d’un inici, la
col·laboració de la gent de Sant
Corneli. Tothom podia fer-hi la seva
aportació, ja sigui en coneixements, en
materials o en vivències. Unes persones
van implicar-s’hi d’una manera més
intensiva, però va ser la col·laboració
de tot un poble la que va fer possible
obrir el Museu de les Mines.

Sabent que la relació no és
exhaustiva i que la llista podria ser
més llarga, es ressalten les següents
persones: Nicolasa de Haro, a títol
pòstum, Cristóbal Gorriz, Salvador
Quiñonero,
Màrius
Simon,
Amadeu Riera, a títol pòstum,
Perico Pérez, a títol pòstum, Matias
Muñoz, a títol pòstum, Florentino
Juez, Joan Llobet, Pere Cort,
Jaume Corominas, Joan Pou,
Jordi Pou, César Gutiérrez i
Ferran Perarnau.

Santa Bàrbara, any 2009, premi
anual emblemàtic del municipi,
que reconeix i valora a aquelles
persones que, d’una manera o altra,
i en un camp o altre, s’han distingit
per la seva positiva aportació als
interessos del municipi de Cercs i
dels seus Nuclis”. 
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 Saldes
Parc Palomera,
aventura,
esport i lleure
LA NATURA ha estat generosa amb
Saldes. Tenim la muntanya més
emblemàtica de Catalunya i una de les
més conegudes d’Espanya i Europa.
Tot l’entorn és magnífic, cuidat i amb
boscos frondosos i ben variats, situats
a una alçada d’alta muntanya i per tant
amb els avantatges i inconvenients que
això pot representar.
Els saldencs, històricament , sempre
hem buscat els avantatges en la nostra
situació geogràfica i era lògic aprofitar
la riquesa natural de que disposem per
oferir, un centre d’aventura, esport i
lleure: el PARC PALOMERA.
Situat a poca distància del nucli
urbà de Saldes, agafant un trencall
de la carretera cap a Gósol, s’arriba a

I el parc continua millorant i
creixent. Darrerament el Departament
de Medi Ambient està invertint
en diversos projectes que seran de
un espai privilegiat per la seva bellesa
i contrast. Un lloc ideal per destinarlo a parc d’aventura, per grans i
petits. Un parc per gaudir de l’esport,
amb múltiples proves, a uns metres
d’alçada del terra i passant d’arbre
en arbre. Un parc amb monitors que
vetllen per la seguretat i per la bona
pràctica. Un parc per persones de
qualsevol edat, i amb un espai pensat
i adaptat pels més petits.
Ara toca compaginar les activitats
d’estiu amb les d’hivern, les de neu.
Aquí es poden fer sortides a la neu, amb
raquetes, amb esquís de fons, o a peu.
I des d’aquí es tenen unes vistes
esplèndides de la serralada del Cadí–
Moixerò i lògicament del Pedraforca.

gran utilitat pels visitants del parc.
I més endavant s’hi trobaran nous
equipaments i serveis com perquè les
famílies en puguin gaudir tot l’any.
A Catalunya hi ha d’altres parcs,
amb algunes activitats semblants,
però cap que estigui en un marc tant
favorable i tant ampli com el nostre. I que
disposi d’un molt ben pensat circuit pels
més petits. I a banda de tot el descrit, un
paisatge realment únic en el país.
Son moltes les persones que ja han
vingut a gaudir d’aquestes instal·lacions,
però poques coneixen la nova etapa
oberta el passat estiu. Les millores
introduïdes, aixì com la ampliació dels
serveis i els equipaments han suposat
un atractiu més al que ja oferíem.
D’aquí que animem als qui ja
coneixen el parc, a tornar i a tots els que
mai hagin vingut, a venir i veure l’encant
i l’atractiu d’un autèntic parc d’aventura,
esport i lleure, per a tota la família. 
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 Borredà
Tradicions
arrelades
CADA POBLE té les seves pròpies
festes i tradicions, com a trets distintius
de la seva identitat.
Avui parlarem de la festa de la
Matança del porc. Una festa iniciada 34
anys enrere, com una mena de juguesca
entre uns quants amics, un dels quals
tenia una granja de porcs, en conveni
amb l’empresa Catalana de Pinsos, i
va dir que en donava un per menjar entre
tots plegats. I el forner, en Romuald
Freixa, jubilat fa pocs mesos, donava el
pa, i a partir d’aquí es va muntar la festa.
Al principi es matava el porc a la
Plaça Major, i tot seguit s’anava tallant i
rostint allà mateix. Des de la aprovació de
la Llei de protecció dels animals, el porc
es mata el dia abans,en privat, i així es
dona compliment a la llei, i es guarda per
l’endemà.

Cada tercer diumenge de febrer, una
colla de voluntaris, en col·laboració amb
l’ajuntament, fan tots els preparatius i
organitzen la festa.
A les 9 del mati es porta a la Plaça
Major, el porc, en dues meitats i es
comença a tallar en petits trossos per
poder-los coure a la brasa. A les 10 en
punt, es comença a servir a totes les
persones presents a la plaça. Tothom
pot agafar un tros de pa, i posar-hi un
tros de cansalada, llom, costella, o la part
que toqui. També qui vol pot torrar el pa
en dos focs preparats a la plaça, amb
les corresponents forquilles de boix, i
després untar-lo amb all, o sal i oli.

Per fer baixar el pa i la carn, res millor
que un trago de vi amb porró. En corren
uns quants per la plaça i tothom se’ls pot
anar passant. I així fins a les 12 o la 1.
Es pot repetir, i assaborir una carn cuita
a la brasa amb carbó d’alzina. I la festa
és gratuïta, gràcies a la col·laboració de
les empreses abans esmentades i de
l’ajuntament de Borredà.
Durant alguns anys s’havia compaginat la festa amb una trobada
de colles geganteres, o amb algun
acordionista. Ara s’està estudiant algun
altre complement per la festa, de manera
que tot menjant es pugui seguir alguna
altra activitat paral·lela. De totes maneres
l’ambient a la Plaça Major, i l’entorn del
casc urbà del poble dona prou caliu a
una festa molt arrelada i molt participada.
En xifres, podem resumir que cada
any es consumeix un porc sencer
d’uns 90 quilos de pes, i s’afegeixen
uns 40 quilos de botifarra negra. Uns
40 quilos de pa, i uns 20 litres de vi, a
banda d’altres ingredients. I el nombre
de participants sempre s’ha situat per
damunt dels quatre-cents o cinc-cents.

Acabada la festa és una bona ocasió
per donar una volta per tot el poble i
comprovar l’arquitectura i distribució
del casc antic, a l’entorn de l’església
i l’ajuntament, amb racons d’una gran
bellesa. També és hora per aprofitar
i comprar en alguna de les botigues
alguns dels productes locals, o quedarse a dinar en algun dels restaurants.
En definitiva, la festa és una bona
excusa per visitar un dels pobles
més encantadors de la comarca del
Berguedà. 
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 La Pobla de Lillet
Les tradicions a la Vall de Lillet
Peus de porc amb bolets

Restaurant Cerdanya
Plaça del Fort, 5
08696 La Pobla de Lillet

 938 237 879

➔ És un restaurant de tracta familiar

on podeu disfrutar de plats típics
del Berguedà, torrades de tot tipus,
sardinades i calçotades.
➔ A l’estiu terrassa on gaudir
de tot tipus de gelats.
➔ Disposem d’un ampli menjador
per a celebracions i hem inaugurat
una sala on podreu jugar al BILLAR
i fer una partida als DARDS.
➔ Menús especials durant les festes.

rovellons a la brasa

Geladeria amb terrassa

AMB L’ARRIBADA de l’hivern, arriben les
tradicions nadalenques a la Vall de Lillet.
El pessebre, és sens dubte l’element més
típic del Nadal i a La Pobla de Lillet,
hi té un pes molt important. Des del dia
de la Puríssima, el 8 de desembre i
fins a la candelera, el 2 de febrer, es pot
visitar l’exposició de diorames que han
realitzat durant varis mesos l’Associació
Pessebrista local. Si t’agrada caminar, el
dissabte 19 de desembre l’Associació
Excursionista Lillet et convida a portar
el pessebre a la Serra del Catllaràs i
descobrir com les primeres nevades han
anat transformant l’entorn.
Els dies 25 i 27 de desembre a
partir de les 7 de la tarda, es representa
el Pessebre Vivent on un centenar de
persones donen vida als carrers del casc
antic, recuperant oficis i costums del
passat poblatà.
El dia de Sant Esteve, a l’església
Parroquial, la Coral Lillet ofereix

el tradicional concert amb un ampli
repertori on no hi falten les cançons
populars nadalenques.
Un públic que viu de forma especial
aquestes dates són els infants, que
esperen amb il·lusió tant el caga tió
com l’arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient, enguany el missatger
real recollirà totes les cartes el dia 27 de
desembre. Per evitar que Ses Majestats
es perdin el dia 5 de gener els nens i nenes
del poble surten amb les seves esquelles
pels carrers i places i fan dringar-les per
indicar el camí correcte als tres reis.
A part del so de les esquelles, també
canten cançons i expliquen el conte
de l’esquellada per tal de transmetre
de generació en generació una tradició
única a la comarca. A part d’aquestes
activitats, durant el període nadalenc es
celebren altres festes com els balls de
saló i sessions de discoteca per celebrar
les Revetlles de Nadal i Cap d’any. 
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L’esquellada:
tradició a
l’entorn de
la mainada
CADA ANY, la vigília del dia de Reis, el dia
5 és un dia especial per a tots els nens i
nenes, no sols els de La Pobla, però aquí
en aquest petit municipi es viu amb molta
intensitat i ja es comença de bon matí.
Enguany, el 27 de novembre,
“l’esquellada” ha viatjat a Barcelona, a
la plaça Sant Galderic, just al lateral del
Mercat de la Boqueria. Els nens i nenes
de La Pobla, plens d’entusiasme han fet
un estrèpit soroll per atraure l’atenció de
tot el públic assistent, mostrant així el
que ells senten i el que ells viuen quan
el dia 5 surten al carrer. Ha estat una
experiència gratificant tan per a petits
com per a grans. La seva festa, ha sortit
del seu entorn habitual i els ha fet a ells,
els autèntics protagonistes.
La gran riquesa amb la que compta
aquesta Vall, és sobretot la seva

gent, que participa, col·labora i dur a
terme amb especial intensitat no sols
“L’esquellada”, sinó tota activitat que
es promogui i ens faci créixer com a
POBLE . Va quedar palès que és amb
el suport de totes aquestes persones
que La Pobla treballa i es reflexa amb
l’entusiasme en què viuen i manifesten
les tradicions que dia a dia es refermen
i es faran perdurar. 

L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET, ( A.E.L. ), és una entitat creada al 2006 que
es dedica a l’organització de tot tipus d’activitats de muntanya adaptades a totes les
edats i condicions físiques. L’excursionisme, la btt, les sortides familiars o l’escalada
són algunes de les disciplines que es poden practicar durant l’any. Al desembre, una de
les activitats programades és la tradicional pujada del pessebre a la Roca de la Mare
de Déu. Com en els últims anys, es sortirà des de la plaça de l’Ajuntament cap al Joc
de Pilota, des d’on es començarà la pujada a la Roca. Segons la climatologia dels dies
anteriors, aquesta sortida esdevé més o menys complicada ja que sovint hi ha neu o gel
que fan més difícil l’ascensió.
El 2009 ha estat l’any de la consolidació de l’AEL, s’han organitzat més activitats
i ha augmentat considerablement el nombre de socis. Els projectes i objectius que
des del principi es va marcar l’entitat, amb els anys s’han anat assolint i són la
base i el motor per continuar endavant i aconseguir noves fites. Amb la pujada del
pessebre s’acaba un any i alhora en comença un altre, ja que ja s’està treballant
en les properes sortides. De cara al 2010 es continuaran organitzant excursions,
tant pels entorns de La Pobla com per la comarca, ja que la bona acollida que
han tingut les sortides fora del municipi han animat a l’entitat ha seguir-hi treballant.
La recuperació i l’arranjament de fonts i camins, i la conservació i la promoció de
senders, són altres compromisos que es mantindran un any més.
A part de les activitats pròpies d’un centre excursionista, l’AEL organitza amb
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet la caminada popular i la cursa de muntanya. Així que
si ets un amant de la natura, t’agrada practicar l’esport i tens moltes ganes de passar-ho
bé, no t’ho pensis, segueix el calendari d’activitats de l’associació i participa-hi. Segur
que repetiràs, ja que cada sortida és única i irrepetible. 
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 Olvan

Goig de Sant Sebastià

Puig que sempre al poble cristià
favors aneu dispersant;
de peste al terme d’Olvan
deslliureu, Sant Sebastià
…..

Olvan, devot en vós fia
dels habitants la salut,
puig coneix vostra virtut,
i de la peste confia
i de tota malaltia
vostre amor la guardarà.
Any 1895

Per Sant Sebastià, tothom és pobre
El 20 de gener,
festivitat de Sant Sebastià,
es torna a celebrar,
a Olvan,
l’àpat dels pobres,
tradició que cada any
repeteix el poble des que
Sant Sebastià va escoltar
les súpliques dels veïns
i els va salvar de la pesta
negra que assolava
tot el país.
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EN AGRAÏMENT els veïns van fer un
vot a perpetuïtat, comprometentse a oferir cada any un àpat
principal als pobres, rodamons i
captaires que fossin al poble el dia
que se cel·lebra Sant Sebastià.
No se sap amb exactitud quan va
començar a complir-se aquesta
promesa, però es creu que va ser
cap els voltants del 1740, ja que
el país estava assolat per un brot
d’aquesta epidèmia.
Fins a l’any 1945 el dinar era
un autèntic àpat dels pobres, ja
que només es donava dinar als
pobres, un cop el capellà havia
beneït les viandes (porc, fesols o
escudella). Del 1940 al 1945, en
plena postguerra espanyola, fins
i tot l’àpat era pobre, ja que hi
havia tanta carestia que s’havia de
cuinar farinetes perquè els pobres
es poguessin atipar. Els menjars
oferts sempre eren tastats per les
autoritats locals i eren cuinats en
perols. Cada any estaven el·laborats
per diferents cases designades pel
capellà i les autoritats.

Per què aquest vot a Sant Sebastià i no a un altre sant?

Actualment, els costums s’han
anat adaptant als nous temps i
l’àpat ofert consisteix en una bona
ració d’arròs a la cassola, per,
tot seguit, degustar una botifarra
negra i tastet, tot acompanyat
de vi i fruita. Tot i així, es manté
l’essència del vot religiós amb
una missa solemne i la posterior
processó de la imatge i relíquia
del sant pels carrers del poble,
així com la benedicció de l’arròs i
el tast previ de les autoritats locals
abans de procedir a repartir les mil
racions. Els visitants, a més, tenen
l’oportunitat d’esplaiar-se tot el
dia amb un mercat de productes

ELS HISTORIADORS en fixen el naixement cap a finals del segle II. De
professió militar, va arribar a ser capità de divisió de la guàrdia pretoriana.
Denunciada la seva fe cristiana a l’emperador, va sofrir doble martiri, un
dels quals va consistir en clavar-li fletxes al cos tot estacat a un tronc, que
és la imatge que es venera. La devoció a aquest sant es deu, segons Sant
Agustí, a què posseeix les cinc característiques de la benaurança. El seu nom
significa el que ha conquerit la glòria eterna.
A Espanya, va ser entre els segles XV al XVII que moltes poblacions espanyoles
van començar a confiar en el sant perquè els deslliurés de la pesta. Sant Sebastià
ha estat el sant més invocat per protegir els pobles de les epidèmies. Tot comença
el 680 quan Roma està infectada per la pesta i els ciutadans li construeixen un
altar amb la seva imatge a la basílica
de Sant Pere, en agraïment a què la
pesta va desaparèixer una vegada la
gent havia invocat la seva protecció.
Des d’aleshores la seva fama es va
propagar per tot arreu.
artesanals i amb un lluït ball per fer
baixar el dinar.
L’organització d’aquesta festa
és a càrrec de la Comissió de
Festes i hi col·laboren els veïns
del poble, l’Ajuntament d’Olvan, la
Caixa de Manresa i la Diputació
de Barcelona.  Pep Masana

Bibliografia:
Joan Amades: El costumari català.
Ramon Viladés: fitxes d’etnografia i folklore
del Berguedà.
Ajuntament d’Olvan.
Fotos: Jaume Muntaner.
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esports d’hivern
Jordi Pau Caballero

Guia de muntanya UIMLA i instructor de Nordic Walking INWA

Coll de Pal,

la neu més propera
a Barcelona
L’hivern passat es va celebrar als Rasos de Peguera el
centenari de l’esquí a Catalunya. Dissortadament, amb el
tancament definitiu de l’estació berguedana, ara ja fa uns
anys, la nostra comarca es quedava sense una oferta de
neu que era molt preuada per a l’esquí familiar. 
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 UNA MICA MÉS AL NORD, amb el

límit amb la Cerdanya, se segueix
treballant per a fer realitat un
projecte històricament reivindicat:
la connexió de la petita estació de
Coll de Pal amb La Molina, que
permetrà l’accés al domini esquiable
d’Alp 2500 (La Molina i Masella).

esports d’hivern COLL DE PAL

Ambdues estacions ceretanes
han anat millorant, any rera any, les
seves instal·lacions i la seva oferta
de neu. I aquest fet ha tingut premi:
l’hivern passat La Molina va acollir
dues proves d’esquí femení de la
Copa del Món d’Esquí Alpí —FIS
World Cup—, la Copa del Món
d’esquí alpí per a discapacitats,
i la Copa del Món d’Snowboard.

Aquest hivern passat, es va anar
avançant una mica més en la futura
conexió amb l’estació de Coll de
Pal: mitjançant la innivació artificial
de les pistes de Comabella, amb
l’arranjament del Torrent de Coll de
Pal, i l’obertura del telearrossegador
Sant Jordi i la nova cinta Comabella,
junt amb la neu caiguda, el complex
feia goig. Tanmateix, el Xalet de Coll
de Pal obría de bell nou a l’hivern,
acollint un curs d’Alpinisme del
programa “Dona i esport” de la FEEC
i la Secretaría General de l’Esport, i
la “Jornada de les raquetes i els
guies de muntanya”, organitzada
internacionalment per Passeur des
Pyrenées i l’AEGM. Paral·lelament,
els diversos caps de setmana han
estat òptims per a que multitud de
famílies pujessin a jugar a la neu, bé al
Coll de Pal al voltant del seu refugi,
o pels voltants del Xalet de Coll de
Pal, on hi ha la barrera a la carretera
que impedeix l’accés cap al coll en
cas de risc d’allaus.

L’encant d’aquest

 paratge a l’hivern

Ubicat en el sector sud-est del Parc
Natural del Cadí-Moixeró, el paisatge
és una joia als ulls del visitant. A Bagà
podem gaudir de l’hospitalitat de la
seva gent, del Centre d’Informació
del parc natural del Cadí-Moixeró,
o del Centre Medieval i dels Càtars
—per aquells parents més fredolics
o que els hi maregin les altures—.
Agafem la carretera BV-4024 que en
21 km ens conduirà a Coll de Pal, i
tot sortint de Bagà anirem pel fons de
la vall fins arribar a l’Hospitalet, punt
en que la carretera canvia de sentit
i comença a pujar tot passant per
l’obaga fageda, on trobarem la font
de la doble Ona. Uns quilòmetres
més endavant, i en ple vessant solell,
podrem gaudir de la magnífica vista
que des del mirador ens permet
veure el Catllaràs, els Rasos de
Peguera, Ensija, el Pedraforca
i, a vista d’ocell, Guardiola de
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Berguedà. Horitzó enllà, cap al sud,
possiblement veiem sorgir entre les
boires, les agulles de Montserrat...
Passat el mirador la carretera gira
cap a nord on les muntanyes juguen

apareixent i desapareixent... ara
veiem el Puigllançada, ara tornem
a veure el Pedraforca, el Cadí, el
Moixeró..., tot arribant al revolt on
surt la Ruta del Trencapinyes.

Tornem a canviar de vessant i
tornem a veure el Puigllançada i
el Xalet de Coll de Pal. Passat el
km 17 hi ha l’accés al Xalet, just
on hi ha la barrera de la carretera.
Val a dir que la carretera sempre
està oberta fins a aquest punt

quilomètric, encara que als mitjans
de comunicació els hi passin la
informació de que la carretera està
tancada —tant costa dir carretera
tallada al punt kilomètric 17,5?— Això
sí, cal dur cadenes a l’hivern, ja que
estem al Pirineu... Si la barrera està
oberta, podrem continuar viatge fins
al Coll de Pal —des d’on treien el nas
veurem un bocinet de la Cerdanya—
amb la Tosa i el Puigllançada com
a sentinelles. Arribats al Coll, ja res
ens impedeix arribar al final de la
carretera, on trobarem el bar-refugi
i els dos remuntadors de la petita
estació berguedana. I si volem
continuar, ens haurem de posar els
esquís, baixar pel torrent de Coll
de Pal —la continuació de la pista
Comabella—, treure’ns el forfet a La
Molina, i a l’acabar la jornada agafar
el telecabina cap a la Tosa per retornar
esquiant per la pista de Comabella
—cal tenir un bon nivell d’esquí,
tinguem en compte que baixarem per
una pista de color vermell—.
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esports d’hivern COLL DE PAL

 L’ajuntament de Bagà i Ferrocarrils

de la Generalitat de Catalunya,
amb la integració de la petita
estació baganesa a l’estació de La
Molina l’any 2004, estan invertint
esforços per dotar a la zona d’una
infrastructura bàsica per a la pràctica
de l’esquí, adequada i respectuosa
amb l’entorn. Els plans de futur per
aquest conjunt anomenat Parc de
Neu de Coll de Pal, passen per
avançar en les actuacions ja iniciades.
Per aquesta primavera és previst,
un cop aprobat el Plà Especial
de Coll de Pal i passat aquest per
la Comissió d’Urbanisme, que es
puguin licitar les obres de la primera
fase de l’edifici de serveis —un edifici
de dues plantes integrat en l’entorn,
i on s’ubicaran el bar-cafetería, la
venda de forfets, el lloguer de material
i l’escola d’esquí— i de l’aparcament,
amb una capacitat inicial prevista per
a 150 places. Per la seva part, La
Molina ja ha construit els fonaments
de l’obra que acollirà la futura estació
motriu del remuntador que conduirà
als esquiadors cap a Coll de Pal.

Qué podem fer

 aquest hivern

Mentrestant, si el mantell blanc
acompanya, gaudir de la neu. Si
l’accés al coll està obert, els més
petits poden aprendre a esquiar amb
el remuntador Sant Jordi i la cinta
teletransportadora Comabella, per
les pistes Serrat Gran, Comafloriu,
Torrent de Comabella i Refugi, de
color verd. El preu és molt econòmic:
uns 7 euros. I els esquiadors més
agosarats, ja ho hem dit abans: torrent
de Coll de Pal avall, forfet i a gaudir
d’un dia d’esquí. En el coll hi trobem
el bar-refugi on hi ha els serveis de
cafeteria, lloguer d’esquís i monitors
del Club d’Esquí Coll de Pal. Tres
quilòmetres abans d’arribar al complex
de neu, trobarem el Xalet de Coll de
Pal, instal·lació de lleure propietat de
la Diputació de Barcelona, amb
una capacitat de 50 places, oberta els
caps de setmana del 8 i 9 de gener
fins a 2, 3, 4 i 5 d’abril —Setmana
Santa, si la neu acompanya— (degut
a la singularitat de la instal·lació, es

recomana fer reserva prèvia). Ubicat
a 1.800 metres d’altitud, el Xalet
consta de tres plantes: en la primera
hi ha una habitació comunitària, serveis
sanitaris i una sala polivalent; en la
segona planta hi ha el menjador, amb
la llar de foc i magnífiques vistes, així
com tres habitacions i sanitaris; i en la
tercera planta, una amplíssima i rústica
habitació comunitària.

A banda dels serveis d’allotjament
i restauració, disposa de servei de
lloguer de raquetes de neu, de pals de
Nordic Walking, i de guies de muntanya,
així com una amplia oferta d’activitats
gestionada per Guies del Pirineu.
Tanmateix, acull l’Escola Esportiva
de Marxa Nòrdica del Berguedà,
promoguda per l’Associació Esportiva
Nordic Walking Pirineus. Per aquest
hivern s’han programat excursions
i ascensions amb raquetes de neu,
sortides màgiques amb raquetes en
nit de lluna plena i una novetat a nivell
estatal: iniciació a l’snowshoeing, que
consisteix en aplicar la tècnica del
Nordic Walking —o marxa nòrdica— a
les raquetes de neu.
Així doncs, si us acosteu a Coll
de Pal podreu gaudir de la neu més
propera a Barcelona, embadalirvos amb la singularitat dels paisatges,
i passar-vos d’allò més bé amb les
activitats que ens ofereix el territori. 
Per a més informació:
Ajuntament de Bagà 902 885 385
www.colldepal.cat
Xalet de Coll de Pal 637 729 612
xaletcolldepal@yahoo.es
www.onsortir.cat/xaletdecolldepal
Parc Natural del Cadí-Moixeró 938 244 151
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fets i gent

Josep Graus, nou
delegat de l’API
al Berguedà
JOSEP GRAUS ha estat
nomenat nou delegat del
Col·legi d’Agents de la
Propietat Immobiliària de
Barcelona a la comarca del
Berguedà. El nou delegat
és Diplomat en Direcció de
Màrqueting per l’Escola Superior
de Direcció Empresarial PACSA
de Barcelona i té un Postgrau en
Gestió Professional Immobiliària
por la Universitat Ramon Llull. 

La Patum ja té l’acreditació com a tresor del
Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya

Nova col·laboració, de
l’Obra Social ”la Caixa”,
i el Consell Comarcal

LA PATUM JA COMPTA amb un reconeixement més. L’Ajuntament de Berga va rebre l’acreditació d’un dels deu tresors del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra.
Promoguda per l’organització Capital de la Cultura Catalana, la iniciativa pretén dinamitzar
les festes i tradicions del país, i per això, des de fa tres anys, fomenta campanyes per donar
valor al patrimoni. En aquesta edició es van rebre 100 candidatures per escollir deu tresors, i
totes, excepte la Patum es van posar a votació popular. La Patum en va quedar exclosa i va
passar a ser un dels deu tresors pel fet de ser Patrimoni de la Humanitat des del 2005 i per
la importància i el ressò que té la festa berguedana. Va obtenir més de 5.000 vots de les
35.000 persones que van voler participar a les votacions. Ho ha explicat Xavier Tudela, que
és president de l’organització Capital de la Cultura Catalana. Va destacar que la Patum
ha ajudat a què els catalans s’adonin de la importància que té el patrimoni cultural. 

L’OBRA SOCIAL ”la Caixa” a Berga
reafirma el seu compromís amb el
Consell Comarcal, recolzant novament
el projecte Unitat d’Escolarització Compartida, espai educatiu que gestiona el
Consorci de Formació d’Iniciatives
Cercs-Berguedà, arrel d’un acord entre el Departament d’Educació de la
Generalitat i el Consell Comarcal del
Berguedà. Aquesta unitat es va crear
l’any 2003. 
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informàtica / internet

Jordi Canudas / Sergi Solanellas

Còpies de seguretat
QUANTS DE VOSALTRES heu perdut alguna vegada
algun document important per no fer les còpies de
seguretat? La veritat és que no donem importància a
les còpies de seguretat fins que perdem la informació.
Si fem una mica de memòria, recordarem que les
primeres còpies de seguretat es realitzaven amb
disquets, un sistema ja gairebé obsolet, però que
sorprenentment encara hi ha usuaris que utilitzen.
Si encara feu servir aquest sistema, és altament
recomanable que feu un canvi per algun dels altres
sistemes que anirem explicant a continuació. Els
dos problemes més importants que presenta aquest
suport és la poca capacitat i fiabilitat que té.
Un altre tipus de suport més modern i segur és
el disc òptic (CD, DVD, BD). Aquest suport ha tingut
molt bona acollida ja que és un dels més segurs. És
complicat que, un cop gravada la informació, es perdi,
a no ser que es faci un mal ús del disc i quedi inservible
a causa de ratllades. Un dels principals problemes que
té és la poca capacitat que ofereix envers els discs durs.
També cal que fem menció d’un suport molt
popular que ha permès que retiréssim els disquets de

la nostra vida: el pen-drive. Tenen molts avantatges:
ocupen poc, tenen tanta o més capacitat que un
DVD i són infinitament més versàtils que els suports
òptics. De totes maneres, també tenen riscos: si
voleu utilitzar aquest sistema per a realitzar còpies
de seguretat, podria ser que un dia us deixés de
funcionar i perdríeu totes les dades que hi tinguéssiu
guardades, no són infal·libles.
Bé, anem pel sistema de còpies de seguretat per
excel·lència actualment. Com haureu encertat, parlem
dels discs durs externs, aquells que funcionen a
través d’un cable USB o LAN. Realment són fantàstics
per a guardar una gran quantitat d’informació, són
ràpids i també versàtils. Sembla que ho tinguin tot
per a ser un gran sistema de còpia de seguretat, però
no ens enganyem, els discs durs cada cop són més
inestables i poden espatllar-se, fet que pot provocar
importants pèrdues, ja que, com que tenen tanta
capacitat, normalment els usuaris només guardem la
informació en un sol lloc. Penseu que la recuperació
d’informació d’un disc dur defectuós pot costar entre
900 i 3.000 €, depenent del cas.

Arribats a aquest punt, el més probable és que
dubteu del vostre sistema de còpies de seguretat. No
us alarmeu, hi ha una altra solució.
El sistema de còpies de seguretat del futur és
el disc dur virtual. Us preguntareu com funcionen.
Doncs molt senzill, hi ha empreses dedicades a donar
un espai a Internet per a cada usuari, on pot guardar de
manera segura els seus fitxers. Hi ha vàries aplicacions
gratuïtes que permeten fer-ho, normalment l’aplicació
s’instal·la al nostre sistema operatiu i ens crea una
carpeta que queda automàticament sincronitzada
amb el nostre espai web. Cada cop que modifiquem
un arxiu, el programa enviarà automàticament la còpia
al servidor, això ens permetrà tenir dues còpies “mirall”
dels mateixos arxius. Un dels problemes dels que
parlàvem abans era la poca fiabilitat de tots els altres
sistemes. En aquest cas, com que és un servei que
es contracta amb una empresa, aquesta ens dóna la
certesa que no perdrem les dades, ja que els sistemes
de seguretat que tenen són infinitament superiors als
que podem tenir nosaltres. 
Més informació: PC Imagine - 680 978 203 - www.pcimagine.com
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LLIBRES

Revista CUINA

Número 100
Especial cent tastos

Revista VINOS
Y RESTAURANTES

Número 89 Gener 2010
Edita: Curt Ediciones
Interesant revista mensual amb
informació sobre el panorama
vinícola i gastronómic nacional
amb interesants reportatges.
Destaquem:
La clausura de les jornades
de Posa el Berguedà al teu
plat al Mercat de la Boqueria,
organitzades per el Consorci
de Formació i Iniciatives CercsBerguedà. Destaca també els
vins amb Denominació Origen
Penedès.

Us oferim un pica-pica
selecte de la trajectòria ja
centenària de la revista.
Pastissos d’aniversari:
Quatre grans mestres pastissers
(Enric Rovira, Ramon Morató, Yann
Duytsche i Christian Escribà) ens
regalen les seves creacions per
commemorar de la manera més
temptadora l’aniversari de la
revista. Us en llepareu els dits!
Castanyes:
És temps de tardor, és temps
de castanyes. No us perdeu les
possibilitats culinàries d’questa
fruita atípica que ens ofereix plats
sorprenents i dolços inoblidables.
Bo i sa:
Les noves receptes de Carme
Ruscalleda. La xef de Sant Pol de
Mar ens prepara cada mes menús
equilibrats i sans, amb productes
de temporada, que són també
saborosos i creatius.
Aquest mes amb un menú especial
per a l’aniversari del CUINA, amb
pastís de celebració inclós.

Nandu Jubany:
Va ser el nostre primer geni del foc,
que vam entrevistar en el número
zero de la revista. Ara, reprenem
la conversa encetada fa nou anys
amb aquest xef renovador de la
cuina catalana.
Restaurants centenaris:
Tres restaurants amb més d’un
segle d’història: La Fitorra, Fonda
Europa i Tall de Conill.
Les postres de Jordi Roca
Jordi Roca ens proposa aquest
mes una selecció de receptes
de merengues, amb sabors
sorprenents i ben llaminers.
Taula de Tast
Les millors ampolles seleccionades
pel nostre equip de tast.

Revista L’Erol

Ai, mare !!

Ja ha sortit el número 101
d’aquesta revista cultural i és tot
sobre la Patum, coincidint que el
passat mes de novembre ha fet
quatre anys del reconeixement
de la festa com a Patrimoni
de la Humanitat. La llista de
col·laboradors en aquest número
centrat en la Patum, la presideix el
conseller de Cultura, amb un article
que es titula “La Patum, Patrimoni
Immaterial de la Humanitat”,
també compta amb la historiadora
Dolors Santandreu. Un article
sobre Josep Viñas escrit per
Ramon Felipó.

Experiències, aventures i desventures del magnífic món
de la maternitat. Durant un
temps desitges tenir un fill amb
la teva parella, per fi et quedes
embarassada, neix i... auxili! Ser
mare és meravellós, però... te’n
recordes del que és tenir sexe?
T’atreviràs a donar-li el pit mentre
demanes un cafè en un bar? Com es
fa per encabir un cotxet vuit vegades
més gran que el teu maleter? Segur
que és normal que la teva cangur
vulgui ser model de gran? I, cal
sincerament carregar amb 100
quilos de joguines per al nen?

Número 101

Màbel Martí - Angle Editorial

Básquet,
enseñar a jugar
Franco Pinotti

El libro afronta la formación de
jugadores desde un prisma diferente al habitual libro técnico.
Hay ejercicios de entrenamiento,
sistemas y diagramas, pero
también se replantea el método
común de formación; el autor
ahonda en cómo desarrollar la
técnica individual desde edad
temprana, como base para una
formación global del jugador.
Especialmente interesante para
entrenadores de base. Puedes
conseguir el libro escribiendo a:
fpinotti@liga-acb.es

60 tasta el berguedà

2 vivendes unifamiliars de 119 i 97 m2, (3 i 4 habitacions, 2 banys i 1 aseo) cadascuna,
cuina complerta, parking i jardí. Increíbles vistes a la Serra del Cadí.
 609 335 155
Zona espectacular! Dintre el Parc Natural del Cadí-Moixeró!

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

a LA MOLINA
a MASELLA
a FRANÇA
a PUIGCERDÀ
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coll de pal

riu bastareny

riu llobregat

a RIPOLL

a TUIXENT
a CAPDEVÀNOL

maçaners

a RIPOLL

a ST.QUIRZE
DE BESORA

a SANT LLORENÇ
DE MORUNYS

a VIC

PRATS DE
LLUÇANÉS
patrocinat
pel

a SOLSONA

CARDONA

Consell
Comarcal
del Berguedà
a MANRESA
a BARCELONA
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Avià
Ajuntament
Consultori
Casal Gent Gran
Llar d’infants
Serveis Socials
avia@diba.cat

AGENDA

berga
938 230 000
938 230 331
938 230 257
938 231 876
938 231 062

actes i festes d’hivern

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

bagà
Ajuntament
Oficina Turisme

938 244 013
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-Moixeró938 244 151
Parròquia Sant Esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
baga@diba.cat

Ajuntament
Ofi d’Inform. i Turisme
Ambulatori (CAP)
Arxiu Històric Comarcal
Biblio R.Vinyes
Escola de Música
Mercat Municipal
Policia Local
Teatre Municipal
Telecentre
Zona Esportiva
berga@diba.cat

actes i festes d’hivern

Els Pastorets, desembre i gener.
Mercat setmanal (dissabte)

Ajuntament
938 215 040
capolat@diba.cat

Ajuntament
Alcaldia

938 212 775
608 998 663

actes i festes d’hivern

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
actes i festes d’hivern

Balls d’hivern, cada diumenge al
Local Cultural.
Cavalcada de Reis, 6 de gener.
Mercat setmanal (dijous)
a la plaça Santa Maria, de 8 a 13h.

borredà

castell de l’areny
Ajuntament
938 238 025
Restaurant
938 238 229
www.castelldelareny.en.eresmas.com

actes i festes d’hivern

gósol

fígols
Ajuntament
fax
figols@diba.cat

938 248 052
938 248 052

Cavalcada de Reis, 6 de gener.

cercs
Ajuntament
Dispensari Cercs
Dispensari Sant Jordi
Dispensari La Rodonella
Dispensari Sant Corneli
Escola Bressol
CFI Cercs-Berguedà
CEIP Sant Salvador
Farmàcia
Museu de les Mines
www.cercs.net

Ajuntament
Museu
Dispensari
Centre de Muntanya
Escoles

973 370 055
973 370 055
973 370 201
973 370 016
973 370 264

actes i festes d’hivern

938 247 000
938 248 527
938 248 651
938 248 552
938 248 320
938 248 158
938 248 686
938 248 177
938 248 252
938 248 187

actes i festes d’hivern

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

Mercat setmanal (dijous)

guardiola de Berguedà
gironella
Ajuntament
Servei vigilants
Bombers
CAP
Creu Roja
Residència Sant Roc
gironella@diba.cat

938 250 033
938 228 181
938 228 480
938 250 231
938 250 005
938 250 006

actes i festes d’hivern

Fira de la Purísima,
el 8 de desembre.

Ajuntament
938 227 059
Dispensari
938 227 172
Urgències
608 591 133
guardiola@diba.cat
www.guardioladebergueda.cat
actes i festes d’hivern
Mercat setmanal (dissabte)

montclar
Ajuntament
938 231 092
Hostal
938 230 330
Urgències
608 591 133
montclar@diba.cat
actes i festes d’hivern

castellar de n’hug

Festa de la Fia-faia, 24 de desembre.
Ajuntament
fax
Consultori
Escoles
ADF	
Farmàcia

938 239 151
938 239 151
938 239 091
938 239 000
938 239 145
938 239 090

actes i festes d’hivern

Mercat setmanal (dimecres)

castellar del riu

capolat
938 214 333
938 211 384
938 212 744
938 221 548
938 221 308
938 213 911
938 211 879
938 210 427
938 210 140
938 213 612
938 210 544

Festa de la Matança del porc,
tercer diumenge de febrer.
Mercat setmanal (dilluns)

 Mercat setmanal Cercs

(dijous)

 Mercat setmanal Sant Jordi

(dimarts)

Ajuntament
Oficina de Turisme
Dispensari

938 257 050
938 257 016
938 257 057
938 257 010

l’espunyola
Ajuntament
938 231 055
fax
938 231 294
www.l’espunyola@diba.cat

Mercat setmanal (dimecres)

gisclareny
Ajuntament
937 441 020
Refugi cal Tasconet
937 441 016
Restaurant Cal Misèria
937 441 180
Turisme Rural Rústic Vilella 637 536 350
www.l’tortj@diba.cat

Fira de Reis, el 6 de gener
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montmajor
Ajuntament
938 246 000
Museu del Bolet
938 246 067
La Tor
937 441 130
Cal Dominguet
938 246 177
www.montmajor@diba.cat
actes i festes d’hivern

Monumental rebost organitzat per
Club Esportiu de Montmajor, més
un rebost especial: Gran botifarrada
popular abans de l’entrega del monumental rebost. Exposició dels obsequis i sorteig d’una panera entre tots
els assistens.
Primer diumenge desprès de Reis.

la pobla de lillet

la quar

Ajuntament
938 236 011
Oficina de Turisme
938 236 146
Dispensari
938 236 006
Col·legi
938 236 225
lillet@diba.cat
www.poblelillet@diba.cat

Ajuntament
fax
Alcaldia
quar@diba.cat

actes i festes d’hivern

Esquellada per cridar els Reis,
5 de gener.

st. jaume de frontanyà
938 250 013
938 228 685
609 757 547

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

olvan
Ajuntament
Dispensari (d’Olvan)
Dispensari (Cal Rosal)
olvan@diba.cat
www.olvan.cat

938 250 013
938 221 999
938 228 619

actes i festes d’hivern

Festa de Sant Sebastià, 20 de gener.

Mercat setmanal (dissabte)

puig-reig

sagàs
Ajuntament
938 251 150
e-mail: sagas@diba.cat
actes i festes d’hivern

sant julià de cerdanyola

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

938 227 667
938 227 678
938 227 678
938 227 447
938 227 026
938 227 306

actes i festes d’hivern

saldes
Ajuntament
Oficina Informació
Farmàcia
Dispensari
Escola
saldes@diba.cat
www.saldes.cat

938 258 005
938 258 046
938 258 074
938 258 036
938 258 075

actes i festes d’hivern

Concert de Nadal, 19 de desembre a
càrrec de la Coral Camerata Harmónica.
Festa de Nadal, 20 de desembre pels
alumnes de l’Escola l’Albiol, al Local
Social de l’Ajuntament.
Festa de la Fia-faia, 24 de desembre,
a les 10 de la nit, Missa de Gall.
Teatre, 26 de desembre al Local Social,
“Quan aparegui l’estrella o El Somni del
Ravadà” (Pastorets) per El Forcat.

actes i festes d’hivern

Festa de la Corrida, primer cap de
setmana després de Sant Antoni.
Els Pastorets, mes de gener a l’Ametlla de Merola.
Mercat setmanal (divendres)

sta maria de merlès
Ajuntament

Escola
Exposició M. A.

Festa de Reis, 5 de gener.
Mercat setmanal (dissabte)

938 227 131
669 591 133
938 227 102
938 227 666
626 696 976

actes i festes d’hivern

Foc de nuet, nit de Nadal.
Mercat setmanal (dimarts)

vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Escoles
Local Pirinenc
vilada@diba.cat

938 238 128
938 238 327
938 238 082
938 238 180
938 238 222

viver i serrateix

Ajuntament
viver@diba.cat

Mercat setmanal (dimecres)

938 250 400

vallcebre

Ajuntament
Dispensari
Farmaciola
Parròquia
Taxi
Escola l’Albiol
Carnestoltes, febrer.

938 239 194

Ajuntament
Dispensari

Mercat setmanal (dimecres).

la nou de Berguedà

Ajuntament

938 204 922

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
M. d’Esquadra Berga
Bombers Berga
Bombers Gironella
Bombers Puig-reig
Bombers Guardiola
Ambulàncies
Urgències
Creu Roja Berga
Creu Roja Gironella
Urgències Alt Berguedà
Hospital Sant Bernabé

088
938 222 030
938 211 080
938 228 480
938 380 814
938 227 080
061
085
938 213 311
938 250 944
608 591 133
938 244 300

Amb el suport del
Consell Comarcal
del Berguedà

A l’Oficina de Turisme de Berga situada a la carretera C-16 km. 96.2
de Berga podeu trobar exemplars d’aquesta publicació.

