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Tasta.cat
TENIU A LES MANS el número 10 de la revista
Tasta el Berguedà. Un número simbòlic
que mostra amb dos dígits la consolidació
d’un projecte nascut l’any 2007 per crear un
espai d’informació, divulgació i promoció del
Berguedà.
Des de les Serres del Cadí-Moixeró fins als
replans del baix Berguedà, aquesta publicació
ha procurat d’obrir tota la riquesa i matisos de la
comarca. Una publicació trimestral dirigida a les
persones que coneixen el territori, però també
a totes aquelles que el volen descobrir a través
del turisme, de la cultura, de la gastronomia, del
comerç o de l’esport.
Aquest número de primavera, és per damunt
de tot, el de la publicació de la revista a internet.
Així, a partir d’ara mateix, al portal Tasta.cat
podreu consultar totes les edicions ordenades
cronològicament i temàticament: Tasta el

Berguedà és diferent en cada estació de l’any.
Per altra banda, us podreu subscriure a la
revista per mitjà del correu electrònic. L’objectiu
és que els lectors la pugueu tenir puntualment i
a qualsevol lloc del món. També hi presentarem
un avanç dels temes que abordarem en els
propers números. Finalment, hem creat una
pàgina a Facebook fruit d’aquesta estratègia,
prudent però irreversible, d’incorporació a una
societat en xarxa.
Amb Tasta.cat, el Berguedà guanya
presència a internet. I ho fa a través de les
mirades dels nombrosos col·laboradors als
quals en aquesta edició, aprofitem per agrair
molt sincerament la seva participació. I a
vosaltres, els lectors, ens queda donar-vos
les gràcies per haver-nos portat fins aquí i us
volem convidar a participar en aquest nou
espai que pretén ser alhora global i local. 
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Josep Maria Ballarín

Queralt
FA JA ANYS que en sóc fora, però mai no l’he enyorat,
porto el vol de l’oreneta al ventre i el somriure de Santa
Maria a l’ànima.
Ha nevat a pler i, potser com ningú, he tornat a reviure la caminada pel camí de ronda. La neu intacta, només
duia uns gargots xinesos del salt menut d’un ocell.
Em recava trepitjar la neu. La font del Bou era un carmell de glaç, al davant, el camí era tan misteriós i vivent de
mitja llum com creure en Déu.
Sant Joan, la balconada abocant-se a la Canal de les
Guilles per on abans pujaven a peu els d’Avià i els de La
Valldan.

El solell tenia la llum tornada manyaga pel cedaç de
la boira. Camí enllà el banc on m’asseia amb la mare. Enllà, enllà tota la terra nostra, que endevinaves acotxada
per la mitja claror dels núvols.
A la plaça de l’Església, se’m feia viva la missa a portes obertes, obertes fins als termenals de Montserrat,
Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
Aquests són uns besllums de tants d’anys a Queralt.
Cada berguedà deu tenir els seus.
Tant de bo tots, amb el record, sentíssim vergonya.
L’hostatgeria de Queralt és a runes. Em sento corsecat.
Vergonya a vendre gent meva berguedana. 
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l’apunt
Marc, un exemple únic
MARC COMA no és el que sembla. Un home
capaç de liderar el Dakar en motos porta en el
seu interior una força difícil de descriure.
El seu somriure permanent, el seu bon tarannà i la seva cara de nen no reflecteixen la força
del seu cor i de la seva ànima, factors que són
virtuts per a un professional que ha que ser el
millor en les condicions més dures a les que un
ésser humà pot estar exposat.
Marc ha establert un estil, tot trencant amb
la imatge del mega aventurer. La seva professionalitat i la seva voluntat li han permès moldelar un mite diferent a la resta. En les situacions límit pateix i
s’angoixa com el que més, especialment perquè està sòl i ha
de prendre decisions que posen en joc la seva pròpia vida.
Únicament un grup reduït d’escollits són capaços de gestionar
i encertar individualment el seu destí, Marc és un d’ells.
Veure per la televisió el Dakar permet imaginar moltes
situacions amb un grau de proximitat notable. El més difícil
és poder traslladar a través de la imatge les emocions, els
patiments, les pors i encara menys el dolor; és per això que,

si hem mitificat Marc Coma sense haver sentit
tot el que ell ha experimentat, ¿quina imatge podríem tenir d’ell si haguéssim compartit en el seu
cervell i el seu cos, totes les seves vivències?
Sincerament, penso que pocs esportistes arriben a explorar tant intensament els seus propis
límits psicològics i físics.
Marc és un home bo i gran en totes les seves facetes i és capaç de remuntar des les situacions més negatives com ho succeït en el darrer
Dakar. Necessitem més esportistes com Marc
que puguin ser exemple per la nostra societat.
L’imatge d’en Cristiano Ronaldo, per molts gols que
marqui, no pot ser un exemple per a nosaltres. Els nostres joves necessiten emmirallar-se en homes forts, intel·ligents i, sobre tot, bones persones. Marc és el millor referent que conec.

Joan Porcar
Conseller Delegat del Grup Alesport,
periodista i pioner espanyol del Dakar
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Alba Sanclimens

Simpatia, senzillesa, energia, confiança i estimació per la terra 		
que l’ha vist créixer. Aquestes són algunes de les qualitats que 		
transmet el pilot d’Avià, Marc Coma, i que demostren que el 		
		 seu èxit va més enllà d’una sèrie d’habilitats sobre la moto. 		
			 Nascut el 7 d’octubre de 1976 al Molí de la Coromina 		
						 d’Avià, Coma segueix fent-se gran com a
						 pilot tot entrenant-se en les terres de la
						 seva família i segueix compartint les seves 		
					
victòries i experiències amb la gent d’Avià,
					
de la comarca i l’aficionat en general.
			

Marc Coma,
més enllà
de la moto
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entrevista

n Marc Coma

—Marc, la teva vida es basa en un mes o dos de
molt ressò mediàtic i en deu o onze de més o menys
tranquil·litat. On ets quan no corres al Dakar?
—El més normal és que estigui a casa entrenant, en
algun viatge de proves o en alguna carrera que no és
tan mediàtica com el Dakar. Els pilots portem una vida
molt intensa en la qual es viatja molt, fem moltes carreres i molts testos de preparació però la majoria de
gent que no és aficionada al motor només segueix el
Dakar. I molts es pregunten: “I la resta de l’any què
fas?” Es pensen que estic de vacances i no és així.
—A Avià hi passes molt temps?
—Hi passo el màxim de temps que puc. No puc dir
que és com descansar, perquè és el lloc on treballo,
però sí que Avià és el lloc on m’agrada estar i és on
gaudeixo. Hi ha gent que per gaudir o per anar de vacances necessiten estar lluny del seu poble i per mi
és al contrari. Estar al poble és un petit luxe que em
permet-ho perquè hi ha setmanes que he de baixar
pràcticament cada dia a Barcelona.
—Com és un dia de la teva vida al poble? Quan pots
comences esmorzant amb els amics?
—No sempre però la majoria de dies començo amb
un esmorzar a l’Stop per veure els amics i la gent que
a vegades em costa més de veure. I després, el més
normal és que tingui un entrenament de moto i un de
físic i alguna sortida amb bicicleta o trial amb algun
grup d’amics. Intento fer vida normal.
—Ets nascut a el Molí de la Coromina, una casa de
pagès. Et consideres un noi de pagès?

“

M’agrada
que el meu
hobby
s’hagi convertit
en la meva feina”

Marc Coma celebra la victòria del
ral·li Lisboa-Dakar des del balcó
de l’Ajuntament d’Avià acompanyat
del pilot de Folgueroles, Nani Roma
(any 2006)

—Sí, tot i que no exerceixo. Jo em considero de pagès
i estic orgullós de ser-ho. M’agrada conèixer la terra.
No seria un pagès expert, ho faria malament, però sí
que tinc certs coneixements i crec que em puc considerar de pagès.
—El teu pare explica que sí que vas a l’hort a plantar
i collir per al teu consum propi. És veritat o no tens
gaire temps per fer-ho?
—No tinc gaire temps però, per exemple, alguna vegada que el meu pare ha marxat de vacances i jo he
estat aquí, me n’he fet càrrec. Plantar és una cosa que
habitualment no la faig; collir o cuidar sí que ho he anat
fent. Però bé, si hagués de plantar, també ho faria i em
sembla que no ho faria malament.

—I com a estudiant què tal eres?
—Com a estudiant, quedava lluny d’allò que es considera un bon estudiant. El que passa és que vaig triar
un camí arriscat a la vida que era intentar ser pilot professional de moto i vaig tenir la sort d’arribar-hi. Ara,
mirant-m’ho amb perspectiva, si ho hagués de fer, no
ho faria. Crec que va ser una decisió molt arriscada
perquè en el curs de la vida veus passar molts pilots i
aquells que arriben són molt pocs.
—A què et dedicaries ara?
—No ho sé. Probablement hagués tornat a estudiar o
hagués ajudat al meu pare amb els petits negocis familiars que hi ha. No m’ho he plantejat però m’agrada
que el meu hobby s’hagi convertit en la meva feina i el

“

Homenatge multitudinari al pilot d’Avià (any 2006). avianesos i aficionats d’arreu de Catalunya pendents del ara bicampió del Dakar (2006-2009).

món de les carreres m’agrada molt. Per tat, m’agradaria estar vinculat a aquest món també en un futur.
—Córrer amb moto és afició i professió però quines
altres aficions tens?
—En tinc moltes i suposo que són les aficions normals
d’un noi de 30 anys. Els esports m’agraden pràcticament tots, ja no només com a entrenament, sinó com
a distracció. Després, m’agrada anar al cinema, estar
amb els amics, els sopars... A mesura que un es va
fent gran comença a gaudir més de la vida social.
—En diverses ocasions has dit que el teu entorn
és meravellós, tot definint-lo com Avià, la comarca
i l’aficionat en general. En quins moments de la vida
t’ajuda tot això?

	Estic orgullós de
ser d’Avià i espero
que la gent d’Avià
estigui orgullosa de mi”

—En moments complicats tibes de tot aquell recolzament
de l’entorn, és quan un ho necessita més i diu: “Mira, que
la gent et recolza i val la pena tirar endavant i lluitar”. No
només en moments complicats d’una carrera o d’haver
aconseguit un mal resultat, fins i tot, en moments difícils
dins d’una etapa, quan estàs patint o no te’n surts, quan
veus que no arribes al final, estàs cansat i dius: “Va, aquesta mica per tota aquesta gent que et recolza i que gaudeix”. Sempre et dóna aquest puntet que fa que tiris.
—A part de en la navegació, quan estàs sol enmig
del desert pots pensar en moltes altres coses. En
què penses?
—Un dels treballs que faig és l’entrenament psicològic i treballem perquè aquests pensaments no vinguin
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entrevista

n Marc Coma

Coma acompanyat del seu pare, Ricard Coma,
un gran amant de la moto i el primer mecànic
que va tenir el pilot.

i estiguem concentrats durant tota l’etapa. Sí que és
cert que és complicat estar deu hores pensant en la
navegació, en el pilotatge i no sé què més però si estem pensant en altres coses, vol dir que no estem pel
que fem. Ara, quan estàs sol enmig del desert t’adones
de la immensitat, de com n’ets de petit i poca cosa.
—En general, ets una persona que cau bé.
—Crec que he estat molt sincer i molt proper. Sí que
a vegades és molt difícil perquè portes una vida que fa
que estiguis menys al poble, per exemple, i la gent diu:
“Mira, es va distanciant”. Però és el curs de la vida i un
no ho pot fer tot bé per a tothom.
—Consideres que el teu sacrifici com a pilot és compartit. A qui més implica?

—Hi ha molta gent però la part més implicada són la
família i la parella. Jo no puc sortir sempre i a vegades
un se n’aniria a sopar però no pot perquè l’endemà té
entrenament o està de viatge. L’entorn més proper és
el que se sacrifica més però el premi l’obtinc jo quan es
guanya o s’aconsegueix alguna cosa. Ells estan contents perquè també volen que vagi bé però la nostra
és una vida una mica egoista i de manera involuntària
fas que el teu entorn giri una mica al teu voltant. La
gent s’ha d’adaptar una mica i això se’ls ha d’agrair
moltíssim.
—Suposo que ets conscient que Avià s’ha conegut
molt gràcies a les teves victòries. Com ho portes
això d’haver esdevingut un emblema del poble?

—Home, jo l’únic que he intentat dir sempre és que jo
sóc d’Avià i he intentat parlar del meu poble i de l’entorn. Estic orgullós de ser d’Avià i espero que la gent
d’Avià estigui orgullosa de mi.
—Què et dóna Avià que no et proporcioni un altre lloc?
—Suposo que les arrels acaben tibant. És on he crescut, on he viscut la meva infantesa, on tinc els amics
de tota la vida, la família... És un lloc on s’està molt bé
ja que estàs lluny i, a la vegada, a prop de Barcelona.
—Se’t fa estrany veure que fins i tot has tingut imitació al programa Crackòvia, de TV3?
—Estrany no, em va fer molta gràcia. Això significa que
tens una projecció bastant important, que has aconseguit ser algú dins el món de l’esport. Ara, si m’ha-
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gués de veure cada setmana al Crackòvia com a un
dels protagonistes, suposo que m‘acabaria molestant.
Però per haver sortit només quatre cops em va fer
molta gràcia.
—Guardes totes les motos que has tingut per fer-ne
un museu biogràfic.
—Estic recopilant totes les motos que utilitzat o que
han estat més significatives. Per exemple, actualment
tinc la del primer Dakar en el qual vaig participar, que
encara no la tinc aquí però la tinc controlada, la del
primer Dakar que vaig acabar, la del primer Dakar que
vaig guanyar, la del primer mundial que vaig guanyar
i ara em falta la del segon Dakar, que és la que em
convé més. També tinc una rèplica de la meva primera
moto, equipacions guardades de cada any... És una
cosa que a mesura que vagin passant els anys anirà agafant valor i anirà fent gràcia. Estic fent el museu
per tenir-ho guardat i tot enllustrat. De fet, les motos
aquestes que tinc ja estan restaurades i impecables.
—Quina és la teva idea per al museu?
—De moment, estic recopilant el material que és allò
difícil i aquí al costat de casa tinc l’àrea ja designada.
El que passa és que després he de veure quin ús li’n
donem. És una cosa que no m’he plantejat encara. Sí
que estic recopilant-ho tot però en un futur ja veurem.
A mi m’agradaria que els nens ho poguessin veure ja
que als d’avui en dia els fa molta gràcia perquè a mi
em veuen a la tele. Però, d’aquí cinc o sis anys, quan
jo no estigui al món de les motos, als nens que hi hagi
aleshores no sé si els cridarà l’atenció anar a veure un

museu de motos. És una cosa sobre la que he de reflexionar i donar-hi la idea justa.
—La teva parella, la Queralt Morell, és regidora
de cultura i 2a Tinent d’Alcalde de Navàs i el teu
pare, Ricard Coma, també va ser regidor de cultura i alcalde d’Avià. T’has plantejat seguir els passos
que sembla que seguirà Joan Laporta i canviar l’esport per la política?
—Crec que està molt bé que la gent tinguin inquietuds,
sobretot, polítiques i socials. Això fa que un país avanci
i evolucioni. Però la veritat és que de moment tinc molta feina amb això meu i no m’ho he plantejat.
—A nivell professional, com et veus d’aquí uns
anys?
—A mi m’agradaria fer el salt a les quatre rodes en un
futur però és un salt complicat, com a mínim, de moment. Hi ha una situació econòmica molt complicada,

“

	L’entorn més proper
és el que se
sacrifica més però
el premi l’obtinc jo. La vida
del pilot és una mica egoista”

El pilot d’Avià davant del Molí de la Coromina,
casa amb tres generacions d’història

els pressupostos de cotxes són altíssims, és tot molt
difícil. També, m’agradaria tenir el meu equip propi de
competició i gestionar una mica un equip de carreres,
cosa que més o menys ja estem fent amb l’equip junior
d’enduro [Marc Coma Junior Team] que tenim, que és
una mica una escola de formació. A més, quan s’acabi
aquest contracte farà deu anys que sóc pilot KTM i
m’agradaria seguir vinculat a les carreres.
—I nivell personal? Et veus sent pare, per exemple?
—Tenir fills és una cosa que prefereixo deixar per
més endavant mentre estigui damunt la moto perquè tens moltes més responsabilitats. Fent la feina
que faig no sé si podria estar tan tranquil i concentrat com puc estar ara. 



territori
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Josep Maria Badia i Masgrau - historiador

Viver i Serrateix,

un tresor per descobrir
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TERRITORI

n Viver i Serrateix

La situació geogràfica
EL TERME MUNICIPAL de Viver i Serrateix està constituït per tres pobles:
Serrateix, que n´és el cap, Viver i
Sant Joan de Montdarn. Està situat entre els rius Llobregat i Cardener
i té 66,81 Km2. Pertany a la comarca del
Berguedà, a tocar la del Bages, i és
dins del bisbat de Solsona.
El centre del municipi està format
per um ample altiplà a més de setcents metres d´altitud, on hi ha el poble de Serrateix; des d´aquest es va
baixant en direcció cap a l´oest, al riu
Cardener, al pla de Navel, i cap a
l´est, al riu Llobregat, als plans de Viver i de Sant Joan de Montdarn.
El paisatge que envolta aquests
plans està constituït per turons i petites valls. La cota máxima del municipi és el Montbordó que té 787 m
d´altitud, on hi conflueixen el terme dels
tres pobles del municipi.
Neixen en el territori municipal diverses rieres. La del Mojal, que mena les

aigües al Llobregat, i la de Sant Cugat i la d´Hortons que les porten al Cardener. A l´oest del terme hi passa la riera
de Navel, tributària del Cardener, que fa
de límit amb el municipi de Montmajor.
La vegetació té una gran riquesa;
a les zones no afectades pels incendis,
s´hi mantenen encara boscos de pins.
A les àrees cremades, hi ha rebrotat la
vegetació autòctona de roures i alzines. A la riera de Navel, hi ha un Espai
d´Interès Natural. Quant a la fauna, s´hi
observa una gran varietat d´habitats; hi
destaquen, però, les aus.
Per a accedir al municipi es pot fer a
partir de la C-16, Eix del Llobregat, des
de Navàs, per la BV-4235, que arriba
a Serrateix (16 km) passant per Viver;
des d´aquí es pot anar a Sant Joan. A la
C-55, Eix del Cardener, es pot arribar a
Serrateix des de Súria, per la B-423,
passant per Castelladral, (15 km) i des
de Cardona (12 km) per la carretera
que passa per Navel.

El poblament
TOTS ELS POBLES tenen el poblament format per masies disseminades amb l´església parroquial com
a centre; només Serrateix té un petit nucli al voltant del restaurant Cal
Fuster.
Aquests indrets ja foren poblats
des de l´antiguitat. D’època íberoromana, s´ha localitzat una vintena
de jaciments, que devien ser petites
cases de pagès. Ens demostren que
el poblament dispers, típic de la zona,
té les seves arrels en aquestes etapes
remotes.
Els pobles actuals es van configu-

rar a l´Alta Edat Mitjana, durant els
segles VIII al IX. El comte Guifré, el
Pelós, hi va tenir un paper important
quan al llarg del segle IX va repoblar el
centre de Catalunya; a Serrateix,
hi féu construir l´església parroquial de Sant Pere i una torre de defensa, dita de l´abat, que es conserva
al Monestir de Serrateix. I a Sant
Joan, hi fundà un monestir de clergues. L´actual Viver té les seves arrels
en el castell franc del segle VIII.
A partir dels segles XVI i XVII es
van anar formant les grans explotacions agràries per mitjà d´agrupacions
de petits masos abandonats o rònecs;
el mas principal continuava cultivant
les terres d´aquests. En el segle XVIII
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ENTREVISTA
Lluís Torrentó
l’alcalde

les masies es van anar engrandint fins
a tenir l´aspecte que ens ha arribat.
L´actual municipi es va formar a la
primera meitat del segle XIX, quan es
fusionaren els municipis de Viver, que
incloïa Sant Joan, i el de Serrateix.
En el segle XIX, la revolta reialista i les Guerres Carlines deixaren una
forta petjada al municipi. Per la seva
posició, Serrateix era un bon lloc per
a resguardar-s´hi les partides. Sabem
d´una formada per vuit-cents homes
que hi actuà en la revolta reialista i
que va mantenir una dura batalla el
setembre del 1822 contra el general
liberal Rotten. Durant la segona i tercera guerres carlines, el general carlí
Castells hi tingué una petita partida

amb el centre d´peracions al mas Santamaria. Les operacions militars i les
contribucions econòmiques a la causa
carlina van gravar l´economia dels pagesos.
El sector agroalimentari ha estat
sempre i encara és el predominant.
L´agricultura es basa en el conreu dels
cereals i les modernes explotacions ramaderes de porcs i de vaques i vedells
hi tenen un paper molt destacat.
En el sector dels serveis, a Serrateix hi ha el restaurant-hostal Cal
Fuster i el càmping L´Hostalet. Al
municipi hi funcionen diverses cases
de turisme rural: Albareda, El Forner
i L´Hostalet a Serrateix i Les Sitges
i La Casanova d´Escardívol a Viver.

— Present i futur de Viver i Serrateix. Cap on va el poble?
— Viver i Serrateix és un poble que té una gran extensió superficial però
amb poca densitat de població i aquesta es troba molt disseminada
al llarg i ample del seu terme, formant un mosaic de grans i antigues
masies o cases de pagès, en general molt ben conservades. Tot això
fa que el municipi tingui uns trets claríssims i irrefutables d’una ruralia
molt acusada. Aquesta ruralitat és el què pretenem no perdre mai,
si bé hem d’aconseguir, mitjançant el nou pla municipal d’ordenació
urbanística municipal (POUM), petits creixements en diferents nuclis de
l’extens municipi per tal que el jovent pugui quedar-s’hi a viure.
És un poble que actualment disposa d’unes infraestructures bàsiques
molt importants com ara camins i carreteres, telefonia, energia
elèctrica i recentment s’ha aconseguit assegurar en qualitat i quantitat
el subministrament d’aigua provinent del pantà de Sant Ponç.
—	Raons per visitar el poble.
— El visitant pot veure i gaudir d’un paisatge prepirinenc d’una
extraordinària bellesa. Si vol quedar-s’hi existeix a la seva disposició
unes magnífiques cases rurals, un hostal restaurant i un càmping.
No cal dir que és visita obligada fer una parada al monestir mil·lenari de
Santa Maria de Serrateix així com les esglésies de Viver, Sant Joan de
Montdarn i el poblat ibèric de Vilanova.
Espero de tothom que tingui bé de conèixer el nostre municipi, jo
com alcalde us animo a visitar-nos i poder conèixer la nostre gent, els
nostres monuments i el nostre tarannà. 
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TERRITORI

n Viver i Serrateix
 Sant Pere

Serrateix, tot el poble entorn del Monestir
UN DELS ATRACTIUS de Serrateix és el seu paisatge.
L´altiplà de Serrateix és un mirador privilegiat de la nostra
terra, des de les comarques gironines (Collsacabra) fins a les
lleidatanes (Montsec), de Montserrat i el Montseny a migdia fins al nostre Pirineu al nord.
Històricament, Serrateix està vinculat amb el Monestir
de Santa Maria fundat en el segle X. Aquest cenobi forjà Serrateix com a poble i n´ha esdevingut la seva principal senya
d´identitat.

La majoria dels masos actuals ja existien entre els segles
X i XIII segons els pergamins conservats al Monestir. A mitjan segle XIV, a Serrateix hi havia 37 masos. Podem destacar
per la seva típica arquitectura els masos de Vilajosana, Sant
Just, Les Cots, Santamaria, Cal Savés i Navel.
A Serrateix, hi ha dos edificis d´interès, històricament relacionats: Sant Pere i el Monestir de Santa Maria; ambdós tenen
importants elements preromànics i romànics i de d´altres èpoques.
Aquest conjunt és únic en tot l´eix del Llobregat i del Cardener.

ÉS L´EDIFICI més antic de Serrateix. En va ser l´església parroquial
durant nou-cents anys, des del
segle IX fins a mitjans segle XVIII.
Va dependre del Monestir des
del segle X.
És un edifici amb una capçalera preromànica (segle IX) i
les naus d´època romànica (segle XI). Durant el segle XV s´hi produí una profunda transformació.
A la capçalera preromànica, es conserven els fonaments
dels tres absis de forma rectangular i en línia, que segueixen un
model paleocristià tardà. És un
dels pocs exemplars conservats
a Catalunya. També hi veiem els
arcs de ferradura d´ingrés a les
tres naus. Aquestes dibuixen una
planta de tipus basilical.
Actualment, després d´una
acurada restauració és la seu de
l´Ajuntament del municipi.
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El Monestir
de Santa Maria
de Serrateix
ÉS EL MONUMENT més singular de
Serrateix i un dels més destacats del
Berguedà. La Generalitat de Catalunya el va declarar “Bé cultural
d´interès nacional, en la categoria
de monument històric” l´any 1999.
Va ser monestir benedictí durant 900 anys (941-1835), dedicat
a la Mare de Déu. Fou un cenobi

petit, però que es mantingué sempre independent. Aquests 900 anys
de vida monàstica han deixat mostra de tots els estils artístics.

	L´any 941 ja hi trobem una comunitat monàstica, encapçalada per
l´abat Froilà. El nét de Guifré el
Pelós, Oliba Cabreta, comte de
Cerdanya i senyor d´aquestes terres, funda oficialment el Monestir el
977. Segons la tradició Oliba fou enterrat al Monestir en el sarcòfag de
l´entrada de l´església. Es conserva
una interessant església preromànica, la del 941.
Els segles XI al XIII són l´etapa
gloriosa, en què el Monestir es
consolida i rep totes les terres de
Serrateix, i algunes de Viver,
Castelladral, Avià, Alpens, Ma-

tamala i la Cerdanya principalment. Així l´abat era alhora el senyor
i el rector dels serrateixencs. Es
construeix l´actual església, de creu
llatina i que és una magnífica obra
del romànic dels segles XI-XII.
Els temps difícils arribaren durant els segles XIV i XV amb fams,
pestes i guerres. Els pagesos tenien
dificultats per pagar els censos i es
deterioraren les dependències monàstiques. Amb tot es bastí la poderosa torre-campanar i el senyorial
pati de l´abat.
A partir del segle XVI el Monestir es recupera i viurà un nou
esplendor al llarg dels segles XVII
i XVIII. Trobem una profunda renovació de les dependències monàstiques i la construcció de retaules
barrocs per al temple. Una destacada reorganització de l´economia
permetrà fer les últimes grans obres,
la nova decoració de l´església i un
nou claustre; aquest és una harmoniosa obra d´estil neoclàssic.
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TERRITORI

n Viver i Serrateix

	L´any 1835, arran de la desamortització, els monjos van haver de marxar i el Monestir queda com simple parròquia. A l´inici de la Guerra Civil del 1936 fou
saquejat i incendiat, el que provocà la desaparició dels
retaules i objectes litúrgics i la destrucció d´una part de
les dependències monàstiques.
	Una de les senyes d´identitat del Monestir són els
seus Sants Màrtirs, Urbici —és el copatró del Monestir—, Víctor, Zenó i Felícola. Les seves urnes,
amagades durant la guerra, estan situades al retaule
modern. La seva veneració data dels primers temps
del Monestir; el seu culte és ben viu, com ho demostren les dues processons que es fan el febrer i maig i la
benedicció del panet per Sant Urbici, a l´agost. Prop
del Monestir, hi ha el Roc de Sant Urbici, un gros
penyal, on segons la tradició hi fou martiritzat el sant.

Viver, a l’empara del Castellot
DES DE L´EDAT MITJANA, Viver està lligat amb el
seu castell.
L´any 798 el rei franc Lluís, el Piadós, manà
construir unes fortificacions per a lluitar contra els
àrabs. El comte Borrell s´encarregà de fortificar la
línia que va de Cardona fins a Osona; dintre
s´incloïa el castell de Viver. Però, la cita documental més antiga del castell és del 928, en una
venda d´una terra i una vinya.

 Visites al Monestir
Visites guiades: cada diumenge, de 1 a 2.
Per a concertar visites els dissabtes i
diumenges fora d´aquest horari cal trucar
el telèfon 938 390 526.
És un servei del Patronat d´Amics de
Serrateix.

Els senyors principals eren els comtes de Cerdanya. En nom d´ells van exercir la jurisdicció diverses famílies nobiliàries; així en el segle XI el tenien
els Viver, més tard passà als Peguera i després
als Rajadell entre d´altres. S´extingí en el segle XIX.
La seva jurisdicció s´estenia sobre els masos de tot
el poble. En el segle XII, sabem per l´acta de consagració de l´església, que Viver tenia 22 masos, entre els
quals ja hi havia la majoria dels actualment existents. En
el segle XVII, el nombre arribava a 53; d´aquests més
de la meitat estaven deshabitats, però es continuaven
cultivant les seves terres pels masos principals que
els havien adquirit. De tots ells, destaquem els masos
Escardívol, Carmona, Coromines, Trulls i
Sant Feliu. Cal subratllar el mas Albesa, que conserva l´estructura del segle XIII, i l´actual mas Vilanova, amb decoració modernista, de l´any 1918.
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 El Castellot

 L’Església Parroquial de Sant Miquel

ÉS L´ESPAI més emblemàtic de
Viver, on hi havia l´edifici del
castell. A ponent de l´església,
hi ha una llarga zona de roques,
que acaba amb una espectacular roca arrodonida, que és
la que pròpiament s´anomena
El Castellot.
Del segle VIII, ens n´han
quedat diversos grups de forats
excavats a la roca, on anaven
encaixades les bigues. Són les
marques de les torres circulars i
d´altres edificacions, fetes de fusta,
que constituïen el castell franc.
Al llarg del segle X, es substitueixen les torres de fusta per
torres ja fetes de pedra, com la
que hi ha al cim d´El Castellot.
També d´aquesta època ens ha
arribat una important necròpoli
de tombes excavades a la roca
amb forma humana; hi ha una
zona per als adults i una per als
infants.

ENCARA que és probable que en el segle X, hi hagués un temple
preromànic i en el segle XI, un de romànic, l´actual església és obra
del segle XII.
Segons l´acta de consagració, l´any 1187, Arnau de Preixens,
bisbe d´Urgell, va consagrar una nova església. Recentment, durant
les obres de restauració, en què s´ha tret el guix, ha quedat al descobert. És l´actual nau central i l´absis rectangular, tot fet de bona pedra
picada. És un interessant edifici romànic de transició al gòtic,
cosa poc freqüent a les nostres contrades. S´hi ha descobert una
escultura romànica de pedra policromada.
Al llarg dels segles XVII i XVIII, s´hi va anar afegint cossos fins a
arribar a la forma actual, que desfigura l´antiga església. El campanar,
que és de planta quadrada, es va aixecar el 1798.

 L’AJUNTAMENT
Casa de Sant Pere, s/n
08679 Viver i Serrateix
Tel. 938 204 922
Fax 937.449.132
Extensió: 66,8 Km2
Població: 192 habitants
www.viveriserrateix.net/
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n Viver i Serrateix

Sant Joan de Montdarn, a redós
del roc de Sant Joan
HI HA DOCUMENTS que sembla que indiquen que
a Sant Joan hi havia vida eremítica en època visigòtica (segles VI-VII); seria a la petita balma de sota
l´església. En el segle IX, el comte Guifré el Pelós va
repoblar aquestes terres i hi fundà un monestir de
clergues o canònica; va cedir el lloc de Montdarn al
monestir de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).
	L´any 922, Emma, filla de Guifré i abadessa del
monestir del Ripollès, va consolidar l´obra del seu

 L’Església Parroquial de Sant Joan
LA DEDICACIÓ d´aquesta església a Sant Joan
Baptista reforça la idea de la vida eremítica del lloc.
A l´entorn del temple hi ha diverses tombes
excavades a la roca, que van relacionades amb el
temple monàstic del segle X.
En el segle XI, un cop suprimit el monestir,
s´aixecà una església romànica, de la qual ens
n´ha quedat l´absis amb decoració llombarda.
Aquest temple va ser ampliat primer en el segle
XIV i després l´any 1784, adquirint la fisonomia que
té avui.

pare fent consagrar una nova església, la qual va
dotar.
Sant Joan ha estat sempre una cruïlla de camins, transitats per traginers, pagesos, bandolers,
contrabandistes. Això ha fet sorgir llegendes com la
lligada al Roc de la Fantasma.
Quant a masos, podem destacar el mas Corderoure, que fou hostal, i Les Cots, casa pairal del
metge Cots, doctor, pagès i escriptor.

 El Roc de Sant Joan
PROP DE L´ESGLÉSIA, hi ha aquesta
peculiar construcció, símbol del poble.
És una capelleta excavada en una
paret de roca, formada per tres arcs
de mig punt en degradació; dins hi ha
una imatge de Sant Joan Baptista. És
difícil datar-la, però es possible relacionar-la amb els primers temps del cristianisme en aquesta contrada. Per la
festa de Sant Joan s´hi va en processó
i es fa una ofrena floral.
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EL RETAULE DE SANTA MARIA I SANT URBICI és l´activitat més
original del Patronat i és obra de tot un poble, que reviu la seva història. Es
porta a terme dins de les Festes d´Octubre, el primer dissabte de dit mes.
En el Retaule s´escenifica els mil anys de la història del Monestir.
L´obra es compon de cinc quadres, que ens presenten els moments més
destacats de la vida monàstica i de la vida pagesa des del segle X fins
el segle XIX.
Un narrador i una narradora expliquen els fets, que 50 actors dels
tres pobles del municipi, vestits d´època i acompanyats de música antiga,
escenifiquen al presbiteri de l´església monacal.
En són els autors Mn. Climent Forner, poeta, i Josep Mª Badia,
historiador. Es va iniciar l´any 1991 i enguany se´n farà la vintena representació.

El Patronat i el Retaule
EL PATRONAT D´AMICS DE SERRATEIX és una entitat molt peculiar. Va néixer l´any
1977, arran del mil·lenari de la fundació oficial del Monestir de Serrateix. Ha estat plenament en actiu al llarg d´aquests trenta-tres anys, cosa no massa freqüent.
És una associació supramunicipal ja que la Junta Directiva és formada per representants elegits dels pobles de Serrateix, Viver i Sant Joan de Montdarn.
Els seus objectius són donar a conèixer i restaurar el Monestir i tot el patrimoni del
municipi. Per aconseguir-ho el Patronat ha promogut diverses campanyes de restauració,
ha publicat un bon reguitzell d´estudis i organitza visites guiades.
	Una de les activitats més característica és l´edició anual del butlletí-revista “Montbordó”. Aquest compleix una triple funció: és el butlletí de l´entitat, s´hi publiquen estudis
històrics i alhora fa de revista local.
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n Viver i Serrateix

 AGROTURISME

Casa rural Les Sitges

Tel. 938 204 464
639 63 21 19
629 07 82 22
www.casarural-lessitges.com
torr_i_f@hotmail.com

El mas de les Sitges es troba situat al poble de Viver que pertany
al municipi de Viver i Serrateix (Berguedá).
L’indret ja era habitat en época iberoromana com ens ha indica la ceràmica trobada pels voltants de la casa. Des de l’Edat Mitjana, el mas pertanyia al senyor del castell de Viver i a la parròquia
de Sant Miquel de Viver.
Al llarg de la seva història, ha tingut dos noms, el de La Portella i l’actual de Les Sitges.
El nom de la Portella reflecteix la situació de la casa, que
es troba en un lloc de pas entre la vall de Merola i el pla de Viver.

Casa Nova d’Escardívol
Cal Forner
www.escardivol.com
info@escardivol.com
Tel. 938 390 754
659 73 33 81

Les nostres cases
Envoltades de camps de conreu, on el silenci i la tranquilitat prenen
principal protagonisme. L´ambient interior, tot i la seva senzillesa,
són, en paraules dels mateixos hostes, molt acollidores.
La Casanova d´Escardívol és una masoveria envoltada de camps
de conreu, on el silenci i la tranquilitat prenen principal protagonisme. L´ambient interior, tot i la seva senzillesa, és, en paraules dels
mateixos hostes, molt acollidor.

Casa Albareda

www.casaalbareda.com
info@casalabareda.com
Tel. 938 390 611
629 54 55 90

Aquesta masia la trobem anomenada per primera vegada, el segle
XIV, amb el nom de “Comellas Josanes”.
Però arran de la compra del mas dos segles més tard, passa a anomenar-se com la coneixem avui en dia: Albareda.
L’estructura principal del mas data de l’any 1771. Durant el
s. XIX, noves construccions li acabaran donant l’aspecte actual
de la casa.
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 HOSTAL-RESTAURANT

 CAMPING

 ALIMENTACIÓ

Hostal Cal Fuster

Càmping Hostalet

Casa Bechs

L’Hostal Cal Fuster va començar la seva activitat el 1893. Va començar éssent una taverna o botiga de vins. El 1901, va passar a
tenir una petita botiga de comestibles i, finalment, es va convertir en
hostal. A partir del 1915 Cal Fuster -que va mantenir sempre el seu
nom- va anar canviant de mans i per tant de fisonomia i activitat:
botiga, hostal, restaurant de banquets...
L’última fase, l’actual, és la que l’Estel i en Marcel van iniciar
el 2004, quan van fer-se càrrec de la casa, potser la més ambiciosa de totes: la d’oferir casa seva, un hostal rural amb una oferta
gastronómica d’alt nivell en un paratge tranquil, mantenint com a
referent el passat hosteler de la casa ben present: en la seva arquitectura i en el seu taranà.

Situat a 729 metres d’altitud al centre geogràfic de Catalunya.
Agermana les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès,
balcó incomparable del Berguedà. Els habitants que ens envolten
viuen principalment de l’agricultura, hi abunda la caça, com també
les herbes aromàtiques i les medicinals. El principal atractiu es la
contemplació de la natura enmig de la pau i el silenci del lloc, a prop
del majestuós monestir romànic.
Parcel·les amb capacitat d’acollir diversos formats, autocaravana, caravana i tenda. Ubicades al gust, ombra o sol.
Disposem de lloguer de caravanes en parcel·la.
També allotjaments rurals, quatre apartaments de diferents
característiques, amb capacitat de quatre a cinc persones.

Bechs és el nom de casa nostra, a pagès, on vivim i treballem.
Bechs es troba a Viver i Serrateix, a la comarca del Berguedà.
Criem porcs rústics, com els d’abans, i els alimentem amb
matèries naturals perquè creixin a poc a poc, sense presses, elaborem els productes de la matança tradicional, sense additius,
només amb sal i pebre.
Aquests productes te’ls portem a casa en un paquet d’un
pes aproximat de 5 o 10 kg.
El paquet no és una barreja de productes feta a l’atzar. És el
que obtenim fent la criança i elaboració tradicionals a casa nostra:
botifarra blanca, botifarra negra, bull blanc, bull negre, ventresca,
costella, espinada, llom i cap de llom.

www.hostalcalfuster.com
info@hostalcalfuster.com
Tel. 938 204 911
628 03 00 22

Apartaments rurals
Tel. 938 390 528 (Casa Rastillo)
casarastrillo@gmail.com
www.campinghostalet.com

08673 Viver i Serrateix
Tel. 938 294 979
info@bechs.cat
www.bechs.cat
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restauració
Ramon Felipó

+ informació


Cal Nen
LA RIERA DE METGE fou el bressol de la indústria
tèxtil berguedana i catalana. Les fabriques omplien
tota la riera. A la revista berguedana Lo Pi de les
Tres Branques (número 78, del 30 d’abril del
1902), Fogueró Santjoanench –encara no he
pogut esbrinar a qui correspon aquest pseudònim–, explica l’excursió que Verdaguer va fer des
de Berga al Pi de les Tres Branques, i diu “... de
primer els sorprengué trobar-se costes amunt amb
una fàbrica… tant important com a cal Lluís Ne.
Ells creien que la Berga industrial l’havien deixat a
sota”, coneguda per Villa Rosa i Cal Lluís Ne; ara,
malauradament i com tantes altres coses de Berga,
està enderrocada.
La riera era curulla de molins i fàbriques del tèxtil. Tots aquests immobles, les fabriques i la resta
d’edificis varen ser incendiats i/o destruïts el gener
de 1939, per alguns dels escamots republicans que,







A Cal Nen, una petita fonda de muntanya,
tenim més interès a fer amics que tenir
clients. La fonda funciona des de 1884 i la
família hi és des de 1935.
Els amants de la tranquil·litat, de la bona
cuina i del clima saludable trobareu a Cal Nen
el lloc ideal per passar uns dies.
Ambient rústic en un entorn familiar
Parquing exclusiu per als nostres clients.
Molt a prop, hi ha el Santuari de Santa Maria
de Querat.

Membre del Consell Regulador
del Camí dels Bons Homes

en la seva retirada, volgueren destruir totes les indústries berguedanes per causar el caos o la destrucció a l’entrada de les tropes franquistes a Berga.
Cal Nen està prop de l’antiga fàbrica de Cal
Nen, on segons la tradició es va inventar la Berguedana o Maixerina. Ara, Cal Nen segueix com sempre, sent una casa-fonda amb habitacions per als
forasters i una bona cuina berguedana per a tothom.
La Magda Alsina, que és qui la porta, ja fa anys

que va deixar la carnisseria familiar del carrer Major, a
més de la corresponsalia de diversos mitjans de comunicació barcelonins com l’Avui, Europa press...
o de Ràdio Manresa. Sempre he anat a menjar a
Cal Nen: de petit, recordo aquelles patates de la iaia
Ció i, de més gran, els menjars casolans de la Teresa Sant i Santamria. Ara, la seva filla Magda
ha tingut l’encert de seguir fent fer la mateixa cuina
de sempre, la de Berga i la de casa. 

Drecera de Querat, s/n. 08600 Berga  938 210 027 - 938 221 514 - 609 121 005

hotelrestaurant@calnen.com



sons de patum
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Jordi Boixader i Jordi Millan
El soroll i el silenci ens acompanyen quan trepitgem el Berguedà.
Els sons formen part del paisatge malgrat que sovint ens passen
desapercebuts. La vista és el sentit que habitualment transporta la
descoberta del territori. Però més enllà de la mirada, el medi sonor
forma part de la identitat dels llocs.

Escoltar
el Berguedà
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ACOSTANT-NOS a les Fonts del Bastareny, les
formes i els colors que ens han guiat riu amunt
deixen pas d’una manera inconscient a un paisatge
eminentment auditiu. Si a l’estiu la tempesta ens
atrapa al Pedraforca l’espectacle serà de llum,
però sobretot sonor.
Els sons de la natura són segurament la
referència més clara que tenim quan parlem de
l’escolta del territori: l’aigua, els ocells, els grills, el
vent o els trons tenen un ric imaginari que explica
aquesta capacitat de percebre’ls amb relativa
facilitat. Però en canvi, quin és el so dels mercats?
La comarca que avui coneixem és un mosaic
complex fortament influït per l’acció humana.
Les fires i mercats probablement van ser durant
molts segles els espais de més intensitat acústica.
En el paisatge sonor tradicional, les campanes,
marcaven el pas del temps i delimitaven l’espai
de les parròquies. Les masies eren contenidors
de sons especialment rics perquè es basaven en
l’autosuficiència.
Les fàbriques i el carrilet van ser els grans
transformadors de l’univers sonor de comarques
com el Berguedà o el Ripollès. Progressivament,
les estacions de l’any que feien sonar i callar els
boscos, treballar el camp i desplaçar els ramats
s’indiferencien a favor d’altres activitats humanes
productores de noves sonoritats.
El creixement de les poblacions fabrils i mineres
començà a marcar uns espais del soroll i del silenci

que la celebrada arribada de l’automòbil no farà més
que accentuar.
Els contrastos paisatgístics i de les formes
de vida del Berguedà actual s’expressen en una
notable riquesa sonora que, tanmateix, es mou entre
la banalització del silenci de determinats entorns i la
contaminació acústica.
Entremig cal cercar els ambients sonors del
significat, aquells que són capaços de transmetre,
evocar i provocar la imaginació. Acústiques que
podem qualificar d’autèntiques pel seu valor històric,
social, estètic, espiritual o, fins i tot, productiu.
Són els ambients sonors del passeig pels
carrers, de les festes a les places, dels safarejos que
ens porten a temps passats. Són els records sonors
de llegendes o de sons que desapareixen amb la
mort de les persones que els han coneguts. I són
també les acústiques del treball: de la sega al Baix
Berguedà, de les impremtes o de les cuines.
L’escolta ambiental obre un camí per redescobrir
els paisatges del Berguedà, a partir d’unes relacions
sensorials amb l’entorn que sempre han existit però que
sovint hem menystingut.

 escoltar.cat
Recentment, al Berguedà, han nascut dues iniciatives
de gran interès en el camp de la documentació i
divulgació dels paisatges sonors de la mà de La
Maixerina. Unes iniciatives que aprofiten les noves

tecnologies tant per a la preservació dels sons com
per fer-los accessibles a tothom.
Al maig de 2008 veia la llum escoltar.cat, un
projecte creat amb l’objectiu de compartir sons i fer
créixer una comunitat al voltant del patrimoni sonor.
Sorgí en el marc del portal onsortir.cat que suggereix
noves formes de conèixer i recórrer els territoris i,
també, d’entretenir-s’hi.
Basat en la filosofia de les webs socials, escoltar.
cat permet la localització, conservació i difusió dels
sons. Està pensat perquè qualsevol usuari pugui
publicar sons d’una manera senzilla. Els sons tenen
un caràcter efímer, irrepetible, i és per això que la
recollida de sons arreu de la nostra geografia compta
amb la participació oberta dels usuaris.
Escoltar.cat proposa una nova manera de sentir
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els territoris. Actualment s’hi poden trobar més de
500 documents sonors, una cinquantena dels quals
corresponen a la comarca del Berguedà.
La Patum és una festa oberta a múltiples
percepcions. L’imaginari berguedà és ple de
referències a les olors de Patum, als colors o als sons.
Com en altres esdeveniments culturals, el so és
un element protagonista de la celebració: el mateix
nom actual de Patum ens remet al repic del Tabal.
Durant els dies de Corpus, Berga s’omple de núvols
de sons. De manera que els diversos indrets de la ciutat
esdevenen espais especialment sensibles a l’escolta.
L’atracció per sonoritats espe-cífiques no
és espontània sinó el fruit d’un procés cultural i
d’aprenentatge. Per això la iniciativa vol ajudar a
conèixer, percebre i divulgar la identitat sonora de
la Patum.
El treball ha estat elaborat a partir de 240 hores
d’enregistrament realitzades durant la Patum del
2009. Ens ofereix 155 sons distribuïts en diverses
categories que aporten un ampli catàleg de perspectives sonores.

En primer lloc, cal situar els ambients sonors
relacionats amb els diferents moments i llocs de la
festa que sovint trobarem transportats per la música,
per exemple l’interior de l’Àliga, les passes del Gegant
Nou o el silenci i esclat de la plaça amb el tirabol La
Patumaire.
El projecte inclou també els matisos acústics de
diversos indrets de la ciutat: el salt de Plens des de
Queralt o el repic del Tabal a dins dels túnels de la
plaça de Sant Pere.
Hi sentireu també micropaisatges de la Patum.
Ambients sonors aïllats i d’escala reduïda com
l’engegada de coets des dels terrats de Berga o el
feinejar de les pastisseries.
Les gravacions han buscat els sons produïts per
objectes i elements patrimonials de la ciutat relacionats
amb la Patum. Per exemple, la vibració dels vitralls de
Sant Francesc durant el Castell de Focs.
Durant els dies d’enregistrament es treballà també
amb sons de caràcter experimental, com el del batec del
cor d’un Ple durant el salt o passejos sonors al ritme del
magnífic Viatge de Patum, creat per Roger Belmonte.

La memòria sonora és un patrimoni col·lectiu que el
Paisatge sonor de la Patum ha volgut recuperar. Els
telers al pas de la Patum, l’elaboració d’un fuet recreant
el treball del mític Xeró o l’Havanera de l’estrena dels
Gegants Nous, ens permeten d’endinsar-nos per uns
moments en el passat de festa i de la ciutat.
Els documents sonors que componen el paisatge
s’acompanyen de textos elaborats expressament
per un total de 74 persones. Es tracta d’uns textos
que aporten una visió inèdita de la festa basada en
elements, llocs i moments efímers. Un conjunt de gran
valor documental en tant que recull escrit d’expressions
de Patum, en un temps i espai concrets.
La publicació s’ha realitzat amb dos formats
diferenciats. El web [www.sonsdepatum.cat]
s’ha concebut com un arxiu sonor per documentar
els sons i poder-los compartir. Els arxius permeten ser
descarregats, incrustats a blocs i pàgines web o, fins
i tot, enviar postals sonores. El format de reproducció
és mp3 a 320 kbps, el més adequat per aquest suport
i superior als estàndars utilitzats en web.
Per altra banda, s’ha creat també un documental
sonor de 48 minuts orientat sobretot a divulgar,
transmetre i donar a conèixer el patrimoni sonor. Es
tracta d’una història de la Patum basada en el so i,
per tant, per ser escoltada. Un viatge sensorial que
proposa una vivència nova de les festes populars. La
presentació és en DVD el qual permet treballar amb
arxius wav a 1411 kbps, tot mantenint la qualitat
original d’enregistrament. 
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Posa el Berguedà al teu plat,
present a la Fira de l’1 de Maig

n

berga

EL CONSORCI de Formació i
d’Iniciatives Cercs-Berguedà un
any més col·labora amb l’Ajuntament de Berga a la fira de l’1
de maig. Sota el projecte Posa
el Berguedà al teu plat hi ha un
espai dedicat als productes berguedans al final del Passeig de la
Industria. Hi seran representats
en dos estands les associacions,
Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Associació de productors Agroalimentaris del Berguedà. La Cuina del Berguedà
farà alguna degustació i els productors agroalimentaris del Berguedà
sortegerant dos lots de productes
del Berguedà. Hi podran entrar al
sorteig tothom qui vulgui tant si es
compra producte com no.
A més, aquest any s’amplien les
parades de productors del Berguedà que ocuparan l’espai del voltant
dels estands de les Associacions,
l’objectiu del qual és donar a conèixer els productes i la cuina de qualitat de la nostra comarca.
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l’apunt

www.sandraribalta.com

Sandra Ribalta
(Dietista-Nutricionista)

Pàsqua sense ous és com Nadal sense turrons

Parlem d’ous
EN AQUESTA ÈPOCA de l’any trobem un gran
nombre de preparacions culinàries que inclouen
l’ou entre el seus ingredients. Des del tradicional
costum de preparar crema catalana per Sant
Josep, als àpats de Quaresma, les típiques
truitades que segueixen a les cantades de
caramelles o la tradició dels ous de Pasqua,
que a casa nostra han derivat en la mona i en
els ous de xocolata. Com totes les tradicions
populars, aquesta també té una explicació ben
pragmàtica, i és que després dels freds i foscos
mesos d’hivern, a mesura que el nombre d’hores
de llum augmenta, les gallines ponen més ous.
Com sempre, la cultura popular és molt sàvia i
utilitza aquest excedent d’ous a la cuina.
Nutricionalment, l’ou ens aporta sobretot
proteïnes i greixos. Les proteïnes són imprescindibles
en la nostra dieta, ja que són les encarregades de
regenerar els nostres teixits; és a dir, de reparar el
continu desgast que pateix el nostre organisme.
Les principals fonts de proteïna de la nostra dieta
són la carn, el peix i els ous. Al contrari de les
dietes actuals, que són excessives en proteïna,

no necessitem ingerir-ne grans quantitats, però
sí cal consumir-ne a diari i en cada àpat, ja que
el nostre cos no en té reserva. La proteïna de
l’ou està considerada d’alt valor biològic, ja que
aporta tots els aminoàcids essencials en una
proporció molt correcta.
El contingut de greixos de l’ou és molt
elevat (al voltant del 30%) i aquests greixos
es concentren majoritàriament al rovell. Un
dels lípids de l’ou és el colesterol, que està
implicat en l’augment de les lipoproteïnes de
baixa densitat (LDL, popularment anomenades
“colesterol dolent”). D’altra banda, l’ou també és
molt ric en un altre tipus de greix, els fosfolípids
(en especial, la fosfatidilcolina o lecitina): els
components principals de les membranes
cel·lulars, que intervenen en la digestió dels
lípids i en el seu transport a través del torrent
circulatori. Mitjançant un procés d’esterificació,
els fosfolípids contribueixen a disminuir els nivells
elevats de LDL i a augmentar els nivells de les
lipoproteïnes d’alta densitat, HDL, popularment
conegudes com a “colesterol bo”.

Com hem vist, si bé l’ou és un aliment molt
ric en colesterol, ell mateix es regula gràcies
també al seu elevat contingut en fosfolípids.
A part, si volem minimitzar l’absorció del
colesterol, és interessant acompanyar els ous
d’aliments rics en fitosterols, que es troben en
productes vegetals com les amanides, verdures
o llegums. Una opció sempre més saludable
que els típics ous ferrats acompanyats de
patates fregides i bacon.
Des del punt de vista higiènico-sanitari,
l’ou és un producte molt delicat, ja que és
portador de salmonel·la. Aquest bacteri es
troba a la closca de l’ou, on hi ha una capa
protectora anomenada cutícula, que impedeix
que els bacteris entrin a l’interior. Per aquest
motiu, és important no rentar els ous abans
de guardar-los a la nevera, perquè eliminaríem
aquesta cutícula protectora. D’altra banda,
també és important no trencar l’ou en el
mateix plat on posteriorment es batrà, ni
deixar preparacions amb ou cru gaire estona a
temperatura ambient. 

Queralt-Gósol: 1a etapa
EL CAMÍ DELS BONS HOMES arrenca al santuari de Queralt, penjat en el
primer contrafort del Prepirineu, ens
ofereix un mirador damunt la ciutat de
Berga i tot el Berguedà. A 1.200m d’alçada i ens acull una esglesiola del segle
XVIII que va ser anomenada per Verdaguer “la perla dels santuaris de Catalunya”, amb una verge molt estimada
dels berguedans, del segle XIV.
El Camí dels Bons Homes no arrenca
en aquest punt per casualitat. Hi hagué
un temps en què també per aquests
terres, tan fidels a l’Església de Roma,
hi hagué gent que va creure en la fe de
l’Església dels Bons Homes. Alguns
eren naturals del país —seduïts per
les idees i doctrines vingudes de l’altra banda de les muntanyes—, d’altres
eren fugitius de les terres occitanes.
Berga, per exemple, la ciutat que
descansa en un coster al peu de la
serra de Queralt, va ser en el segle
XIII un punt significatiu de l’heretgia
a Catalunya.

Ho demostra el fet que, en el
transcurs d’una indagació de la Inquisició que va durar quatre o cinc
anys —entre 1252 i 1256—, va haverhi un centenar i mig d’inculpats. Els
càtars més coneguts de Berga van
ser Guillema de Bretós i els seus fills
Arnau, Ramon i Pere. Arnau, concretament, va predicar per tot Catalunya
i, capturat després en terres d’Occitània, va abjurar de la seva fe per
salvar la vida. La seva llarga declaració és important per poder conèixer
l’activitat del catarisme a Catalunya.
GÓSOL
Aquest poble va ser un niu important
de l’heretgia càtara, fins a l’extrem
que un document de la Inquisició de
mitjan segle XIII ens dóna el testimoni
d’una dona d’aquí, Maria Poca, que
ens explica que “pocs albergs avie en
Gosal que no i tingesen [eretges]”.
D’una tretzena d’ells en sabem

fins i tot el nom, ja que van ser condemnats i tancats a la presó de Tarragona.
Però Gósol també és molt
conegut perquè en una de les
cases de la plaça, a l’antiga fonda de cal Tampanada, durant el
1906 hi va viure el pintor Pablo
Picasso, que en alguna de les
seves cartes signava “Pau de
Gósol”. En aquella època, Gósol era un lloc remot i un autèntic cau de contrabandistes.
Picasso, que va estar-s’hi dos
mesos i mig amb la seva companya Fernande Olivier, ens
ha llegat una nombrosa obra
efectuada en el seu sojorn en
aquest poble i que avui es troba
estesa per tot el món. Els seus
quadres i quaderns ens ofereixen imatges de Fernande, i ens donen
testimoni de les cases, les muntanyes,
la fesomia de la gent, les vaques i els
cavalls.

texte i fotos:
consell regulador del camí dels bons homes
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Queralt,

fotoluigi

Ramon Felipó

El santuari de la Mare de Déu de Queralt té una
de les millors vistes de Catalunya.
Josep Pla va dir a la Guia de Catalunya: “Per
veure aquest país, Berga sembla que té preparat
per al turista el santuari de Santa Maria de Queralt”.

Plaça de Queralt
sant Joan de 1901
Mossèn Cinto amb
barret,
per la benedicció
dels estendards
del “Cor” de Berga
i la “Lira” de Gironella.
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el mirador de Catalunya

QUAN ARRIBEM A BERGA, la primera cosa que hem
de fer és pujar al santuari. El camí és apassionant.
Com que transcorre una part per l’obaga de la
muntanya, travessa un bosc de pinedes silvestres
que la gent del pla troba ple d’encants.
Quan arribem al peu del santuari, l’aire s’aprima
i el panorama esdevé intens i dilatat en el llunyedar.
Mirant cap a l’amfiteatre del nord, apareix el Berguedà
amb tot el muntanyam geològic, amb el seu oceà

orogràfic. Cap al sud tenim, a primer terme, tot el
Berguedà agrari i industrial, amb la seva bellesa
normalitzada, i, més enllà Puig-Reig, la comarca
del Bages, el tapís llunyà de les muntanyes de
Montserrat, cobertes d’un vel de boira voleiadís,
amb el seu perfil únic i singularíssim; un perfil que
sembla somiat. A la dreta i esquerra d’aquest
escenari immens, la vista es perd en una
dilatació de terres: cap al Solsonès, a ponent; a

llevant, devers Vic i el Lluçanès. La Balconada
és prodigiosa. La presència de terra és tan
abassegadora que us sentiu com abrigats dins
les mateixes entranyes del país “d’aquest país tan
petit i d’una presència tan enorme i densa, tan
saturada d’ancianitat i de vida potent”.
Jacint Verdaguer va hostatjar-se a Queralt i
des del santuari, el 2 de setembre 1887, va escriure
una carta al canonge Jaume Collel on deia: “He
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n Santuari de Queralt
seguit tots passos per Borredà i la Nou, més he
tirat endavant fins a Queralt, on passaria de bona
gana una quinzenada, tan encisat n’estic! Més ja
que vols anar a Banyuls, baixaré a Berga dilluns
matí, i lo mateix dia arribaré a Barcelona, si Déu
plau, on t’esperaré. Ja et parlaré d’aquest santuari
Perla dels santuaris marians de Catalunya”.
També cal escriure en aquesta estada els versos
queraltins: “De Berga pastora, / Verge de Queralt,
/d’eix cel que us corona / guiau-nos a dalt.
Verdaguer el 1901 va presidir, a Berga,
el Certamen literari de Sant Joan, i en el seu
discurs presidencial va tornar a fer referència a
Queralt, com també ho havia fet al poema del
Pi. A la plaça del santuari va beneir les banderes
de les societats corals La Unió Berguedana (el
coro actual de Berga) i La Lira Gironellenca.
Joan Perucho parla de Queralt a la novel·la
Les Històries Naturals i en un dels darrers llibres
“Història d’un Retrat”, escriu: “El Berguedà ha
constituït sempre per a mi un paisatge d’elecció.
A una banda, des dels cims, el santuari de la
Mare de Déu de Queralt, avui de difícil accés
per causa de les deficiències del funicular. La
Mare de Déu esguarda les comes i pujols de
l’altura amb el somriure als llavis i la corona ben
posada. L’església és magnífica. A l’altra banda

ens trobem amb Sant Quirze de Pedret, amb
el cèlebre mural reproduït a tot arreu. “Berga és
ciutat costeruda i bella”.

 La Mare de Déu i el santuari
L’any 1916 es va celebrar la Coronació Canònica
de la Mare de Déu, la festa més important que
mai hi ha hagut a Berga, prova d’això és que cada
vint-i-cinc anys es continua commemorant. El pare
Postius, l’artífex i ànima de la Coronació, va publicar
la primera guia del santuari i de la comarca i Antoni
Sansalvador la primera història de la Patum... on
explica, parlant d’una hipotètica religió berguedana:
“Aquesta religió té per al poble berguedà una trinitat
peculiarissima; tres pilastres ben diferents, però tan
harmòniques, fermes i robustes que no hi ha poder
humà que pugí enderrocar-les: El Santuari de
Queralt, El Pi de les Tres Branques i La Patum”.
L’actual imatge de la Mare de Déu és tal com
va quedar després de la restauració efectuada
l’any 1916. Llavors a la mà li van posar l’oreneta,
Jacint Vilardaga es va mostrar molt crític amb els
treballs de restauració quan afirmava: “…la mirada y
facciones de la virgen, tengan alguna mayor dureza,
de que carecía antes de la restauración verificada y
que se haya añadido a la imagen el aditamento de
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una golondrina, colocada en el dorso de su mano
derecha; ave, de la cual nadie tenía la menor noticia.
El público bergadán, en general, no ha aplaudido
tales modificaciones; así como tampoco recibió con
gusto que se suprimiese el vestido de la imagen y
se dejase en estatua”. Abans, la imatge de Queralt
anava vestida, com la majoria de les marededéus
catalanes. Per la Coronació es va produir un cert
debat sobre la conveniència o no de treure els
vestits afegits durant anys a la imatge. Una petita
mostra dels vestits de la imatge es pot veure a un
expositor de la sagristia. Alguns dels vestits són
d’una extraordinària bellesa, i joies autèntiques,
van ser regalats per famílies berguedanes com els
Farguell de Maguerola —de la plaça de Sant
Pere de Berga—, Marcel·lí Buixadé… o el de la
reina Isabel II d’Espanya.

L’actual façana de l’església i el nou campanar
són obra de l’arquitecte Josep Antoni Coderch de
Sentmenat, fets durant la Restauració l’any 1966,
quan el cinquantenari de la Coronació. Aquesta
obra es va poder fer perquè Coderch era amic de
mossèn Ballarín, qui ho explica d’aquesta manera:
“En Coderch va pujar a casa, li havia demanat
de fer-me la façana de Queralt, —Mossén ya la
tiene hecha, abra este arco— Va passar més de
quinze dies ajupit al tauler per a trobar-me una altra
sortida. Jo tenia por que la gent de Berga trobés
aquella façana massa senzilla.—No hay otra salida,
dejémosla con el arco abierto. La gent de Berga,
de primer, va arrufar el nas; ara n’està contenta.
En Coderch també n’estava content; la façana de
Queralt és a tots els reculls de les seves obres. Al
despatx, tremejava amb la fotografia dels TRADE.”

Gràcies a la gestió de mossèn Ballarín, la façana
de Queralt és una de les obres extraordinàries de
l’arquitectura catalana contemporània, feta per un
dels grans arquitectes del segle XX.
L’any 1974, mossèn Ballarín, amb els aires
nous del Concili Vaticà, va impulsar la separació
d’Església i Estat a Queralt. Entre el mossèn i, per
part de l’Ajuntament de Berga, el seu secretari,
Jaume Sánchez i Isac, es va redactar el projecte
de divisió del condomini. El 4 de novembre va
firmar el document de la Partició del Condomini de
Queralt el bisbe de Solsona i el 7 de novembre
ho feia l’Ajuntament de Berga. Per al bisbat queda
el temple i els seus annexos, la sortida al castell on hi
ha el campanar, i part de la planta baixa del santuari
per a botiga de records, i la resta, per a l’Ajuntament.
L’Església es va comprometre a no instal·lar cap
establiment d’hostaleria i l’Ajuntament a no permetre
la venda de records a l’hospederia. El bisbe de
Solsona va cedir tots els seus drets sobre Queralt a
la parròquia de Berga. Les construccions parroquials
ara, l’any 2009, són de molt fàcil identificació, ja que
estan quasi totalment renovades i adequades a les
funcions que han de fer; mentre que les construccions
de la part municipal ja fa massa dècades que estan
ben deixades de la mà de Déu, sense fer cap servei a
allò que havien d’haver estat dedicades.
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n Santuari de Queralt

 Queralt avui
Mossèn Ramon Barniol des que n’és el capellà
custodi ha emprès una tasca de renovació de tot el
que pertany al santuari que és propietat de la parròquia
de Berga. Mossèn Barniol, sense deixar mai de
fer de capellà de Queralt, atenent els milers de
persones que visiten el santuari, l’ha renovat en gran
part: ha fet el terra nou, la teulada nova i ha canviat els
bancs de l’església, ha posat calefacció al temple, la
capelleta dels ciris per evitar els fums, s’ha cuidat de
fer l’expositor de part dels vestits de la Mare de Déu,
l’accés al cambril per a les persones amb problemes
de mobilitat....; una obra que no es veu, però que
és bàsica per suprimir la humitat del temple. Mentre
que els edificis propietat exclusiva de l’Ajuntament
de Berga, fa més trenta cinc anys que no s’hi ha fet
pràcticament res de res. Per què..., i fins quan?

Berga, la Valldan, Cal Rosal i Avià, sempre
han mirat cap a Queralt, quan les guerres han
assolat aquesta terra o la pesta delmava la
població. Queralt i Berga són dos elements
indestriables. Queralt és patrimoni de tots els
catòlics berguedans, el poble de Berga sempre

ha mirat Queralt com una cosa
de casa. El santuari i la seva
Mare de Déu són pels de Berga
la nostra casa pairal. Queralt,
símbol religiós catòlic, és un dels
santuaris marians més visitats
de Catalunya, que més i de més
variada bibliografia disposa; és un
centre d’excursions, un paratge
pintoresc, un lloc per practicarhi molts esports d’aventura,
com l’escalada, la bicicleta de
muntanya, el senderisme… o l’ala delta. Queralt
té una de les millors vistes de Catalunya, des
de la balconada s’hi veu els Pirineus, el curs
del Llobregat, tota la Catalunya central fins a
Montserrat, el Montseny… Però Queralt és, per
sobre de tot, un santuari de la Mare de Déu. 



Els pobles n bagà
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Restauració de la coberta i campanar
de l’església de Sant Esteve

Inaugurat el traçat de “la via del
Nicolau” com a itinerari turístic
La recuperació d’aquest traçat era un projecte des de fa molts
anys, finalment assolit gràcies a la col·laboració de diferents
organismes i departaments de la Generalitat, com a exemple
de col·laboració per a “conservar el patrimoni històric i natural, fer-ne un us turístic sostenible i permetre que la gent
que viu en aquest medi hi pugui continuar vivint en millors
condicions”. “La via del Nicolau” és un traçat sinuós amb
pendent suau entre Guardiola de Berguedà i Sant Joan de
l’Avellanet, passant per Bagà, amb una extensió d’uns sis
quilòmetres pel costat dret del Bastareny. 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local,
va començar les obres de restauració de la coberta i dels espais
d’accés al campanar de l’església
de Sant Esteve de Bagà, que
comportarà la recuperació de la
imatge de l’església. Aquestes
obres tenen un termini d’execució
de deu mesos.
Les obres comportan el
desmuntatge de l’actual coberta,
que presenta un estat de conservació força degradat, i la seva
reconstrucció, la reparació d’algunes estructures del campanar i
l’adequació dels espais d’accés.
Els objectius de l’actuació són
resoldre problemes funcionals i
patologies que tenen actualment
tant la coberta com la torre del
campanar, i recuperar la imatge
de l’església un cop eliminats alguns afegits que la malmeten.

fotografia: SPAL. Diputació de Barcelona.
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El Museu del Ciment Asland
de Castellar de n’Hug (mNACTEC)
estrena nova temporada
DES DEL  dissabte 27 de març el Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug obra les seves portes als visitants, tot coincidint amb la posada en funcionament d’una nova temporada del Tren del Ciment. Durant els mesos en què el Museu ha estat tancat al públic s’han dut a
terme diverses obres de consolidació i rehabilitació de l’edifici de l’antiga fàbrica de ciment pòrtland, per tal d’oferir als visitants la possibilitat de gaudir de nous espais, sales i racons industrials que resten de l’antiga fàbrica.

+ informació
Museu del Ciment Asland
de Castellar de n’Hug
Seu del mNACTEC
Paratge del Clot del Moro, s/n
Telèfons:
938 257 037 / 938 257 077
museuciment@mnactec.com
www.museuciment.cat
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El Tren del Ciment estrena
nova locomotora i duplica
l’oferta de places

Amb 3,5 km de recorregut, el Tren del Ciment
uneix La Pobla de Lillet amb el Museu del Ciment a
Castellar de N’Hug. Des d’aquest tren, el paisatge i les sensacions
que s’hi viuen són excepcionals, amb un trajecte de 20 minuts de durada
que transcorre gairebé íntegrament per dins del parc natural del
Cadí-Moixeró, amb parada als Jardins Artigas, atribuïts a Antoni Gaudí.
Aquesta temporada 2010 el Tren del Ciment circularà entre el 27 de març i l’1 de novembre

Rècord històric
de visitants el 2009
Els dos últims anys el Tren del
Ciment ha superat els 20 mil visitants, amb el servei ple al 100%
durant els mesos de juliol i agost.
El rècord històric es va batre el
passat 2009, amb 22.672 visitants,
2 mil més que el 2008 (20.672 visitants). La creixent demanda ha estat el principal motiu pel qual s’ha
decidit incrementar l’oferta de
places, un fet que també permetrà reforçar l’aposta comercial pel
paquet turístic combinat Tren del
Ciment + Jardins Artigas + Museu
del Ciment, que ja es va estrenar
amb èxit el passat mes d’octubre.
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A PRINCIPIS DEL SEGLE XX, Eusebi Güell constitueix la Compañía General de Asfaltos y
Cementos Portland (Asland), i construeix una
fàbrica de ciment a Castellar de n’Hug, a 32
km de l’estació més propera de ferrocarril. Per
salvar la distància i fer el transport, es va haver
de construir una petita línia de ferrocarril industrial
entre la fàbrica de ciment i l’estació de Guardiola
de Berguedà. Tot i que originàriament la línia fou
construïda pel transport de ciment, ja a partir del
1914 es va inaugurar el servei de viatgers entre
Guardiola i La Pobla de Lillet, i 10 anys més
tard es va estendre fins a Castellar de n’Hug.
Amb una amplada de via de 60 centímetres,
en el seu moment el Tren del Ciment va ser el
més petit dels ferrocarrils d’ús públic que tingué
l’Estat Espanyol. Durant els anys 20 i següents
 les 4 estacions del recorregut
La Pobla de Lillet
A l’antiga estació de La Pobla de
Lillet, inici del trajecte del Tren del
Ciment, es pot gaudir d’una visita a
l’exposició “Ferrocarrils Secundaris, Industrials i Turístics a la Vall del
Llobregat”, que ofereix una presa de
contacte amb els elements més representatius de l’època dels carrilets i dels
trens miners i industrials de la vall.

dècades el carrilet va prestar un servei inestimable
a la comarca de l’Alt Berguedà fent-la sortir del
seu tradicional aïllament i oferint una sortida a les
seves produccions industrials. Als anys 50, però,
la línia entra en decadència degut al creixement del
transport per carretera fet que desemboca en la
clausura d’aquest servei el 14 d’octubre de 1963.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va apostar per la reconstrucció d’una part de
l’antic traçat del ferrocarril, el tram de 3,5 quilòmetres entre La Pobla de Lillet i l’antiga fàbrica, on actualment es troba ubicat el Museu del
Ciment. El nou servei, orientat al turisme familiar,
es posa en marxa a partir de l’1 de juliol del 2005 i
té com a atribut principal la bellesa d’un entorn, el
de la Vall del Llobregat, en el qual destaquen els
Jardins Artigas.

La Pobla Centre
La Pobla de Lillet té un ampli ventall d’atractius turístics: el Pont Vell,
el pont més antic que actualment
travessa el riu Llobregat; el Casc
Antic; la dotzena de fonts que hi
ha repartides per tota la població;
l’Església de Santa Maria de Lillet;
el Monestir romànic de Santa Maria de Lillet, construït al segle IX; la
Rotonda de Sant Miquel, una esglesiola romànica de planta circular;

el Castell de Lillet; i la Serra de Catllaràs, un espai ideal per gaudir de
la natura en tota la seva plenitud on
trobem el Santuari de Falgàs.
Els Jardins Artigas
Jardins de tipus naturalista, amb pedres, aigua i vegetació, dissenyats a
principis del segle XX per l’arquitecte
Antoni Gaudí. Construïts a redós del
riu Llobregat, els Jardins Artigas
formen un conjunt de gran valor

arquitectònic immers en un espai
natural de relleu agrest i salvatge.
La glorieta, el pont dels arcs, la cascada, la gruta, les figures del bestiari
i la remor de l’aigua acompanyen el
visitant mentre passeja per aquest
bocí de natura decorada.
Gaudí havia arribat a La Pobla
de Lillet per projectar el Xalet del
Catllaràs on s’allotjarien els enginyers
de les mines de carbó situades a la
mateixa serra i que s’utilitzarien per
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proveir els forns de la fàbrica de ciment Asland que s’estava construint
al Clot del Moro. Durant la seva estada a La Pobla, Gaudí va allotjar-se
a casa dels Artigas i, en agraïment per
l’hospitalitat rebuda, projectà per a la
família uns jardins just al darrera de la
seva fàbrica: els Jardins Artigas.
El Museu del Ciment
La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro,
en el municipi de Castellar de
n’Hug, es va tancar l’any 1975. Les
restes avui encara visibles posen de
manifest l’espectacularitat d’un dels
conjunts fabrils més increïbles de la
industrialització catalana, emmarcat
en un singular entorn natural.
L’any 1901 Eusebi Güell i altres
socis funden a Barcelona la societat cimentera Companyia General
d’Asfalts i Pòrtland, Asland SA,
i inicien la construcció de la fàbrica de ciment a l’indret anomenat
Clot del Moro, un edifici industrial
excepcional dissenyat, sembla ser,
per l’arquitecte Rafael Guastavino,
i inaugurat l’any 1904.

un entorn d’incomparable bellesa
on destaquen l’espectacularitat,
l’abundància i la transparència de
les aigües de les Fonts del Llobregat, situades al naixement del riu.
També mereixen l’atenció dels visitants el Museu del Pastor, Sant
Vicenç de Rus, Santa Maria de
n’Hug i Sant Joan de Cornudell.
La fàbrica és un impressionant
edifici modernista que destaca per
la utilització de voltes catalanes i estructures de ferro forjat i es construí
amb forma esglaonada de manera
que es pogués aprofitar la força de
la gravetat en el procés de fabricació
del ciment.
Des de fa uns anys la fàbrica
s’ha convertit en el Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug,
seu del Museu de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya (mNATEC). L’espai descobreix els orígens
d’aquesta fàbrica i del ciment pòrtland als visitants a través del Centre
d’Interpretació i a partir d’un trajecte per les galeries i els grans espais
industrials que resten en ruïnes.

L’entorn:
 l’entorn

Els
turístics
 paquets
els paquets
turístics

Bagà
A 12 quilòmetres en cotxe des de
l’estació de la Pobla de Lillet. Bagà
és una vila medieval situada en ple
Parc Natural del Cadí-Moixeró,
antiga capital de l’Alt Berguedà
amb un important nucli històric, on
cal destacar la plaça, el Palau de
Pinós (amb el Centre Medieval i
dels Càtars), la Torre de la Portella, la Casa Solanell, i l’Església
Gòtica de Sant Esteve.

Des del passat mes d’octubre, el
Tren del Ciment posa a disposició
dels visitants un nou paquet combinat que, a més del recorregut amb
el Ferrocarril, també inclou la visita
als Jardins Artigas i al Museu del
Ciment.
Amb la nova proposta, els visitants podran gaudir de les tres principals activitats turístiques associades
al passat industrial de la comarca
per un preu reduït de 12 euros els
adults (a partir de 14 anys) i 7 euros
els nens (entre 6 i 13 anys). També hi
ha descomptes per a grups i escoles
(cal reserva prèvia), i també per als
membres del Club Súper 3. 

Castellar de n’Hug
A 8 quilòmetres en cotxe des de
l’estació del Museu del Ciment.
Castellar de n’Hug s’ubica en

 Els pobles
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XV Fira del Comerç i Artesania

L’Associació de Comerciants de Casserres amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitza la 15a Fira del Comerç i Artesania. El mateix dia se celebra la Trobada de Caramelles organitzada pel Grup Cantaire Sant Bertomeu. La novetat d’enguany serà una degustació gastronómica i el fet
que hi podreu gaudir tot el dia. Podreu assistir a les diferents mostres de productes de tota mena i amb atraccions per als més petits.

Que tingueu una bona Fira i Trobada de
Caramelles.
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Els pobles n la pobla de lillet
29a Cursa Ciclista del Llobregat

5è Mercat Medieval Artesà
EL DIVENDRES dia 2 d’abril, La Pobla de Lillet celebrarà el 5è. Mercat Medieval Artesà. Una gran quantitat de parades omplen els carrers i places del casc antic. Des de les 10 del matí i fins a les 5 de la
tarda, diferents activitats complementaries ens transportaran a l’època
en què la Vall de Lillet era governada per la baronia de Mataplana.
Malabars, tir en arc o els tallers de l’escola de cavallers, seran algunes de les activitats de l’edició d’enguany. Passejant pel mercat trobarem artesans d’oficis quasi extingits i altres de difícil subsistència.
Aquesta mostra cultural es complementarà amb la visita de cavallers
d’altres contrades, i tanmateix les danses infantils medievals i el menjador
de producte artesà local ompliran els atractius d’aquesta diada. Aqueta
fira esdevé un aparador de luxe tant per a la promoció gastronòmica,
artesanal, historico-cultural i turística del municipi.

LA POBLA DE LILLET serà l’inici de
la 29a Cursa Ciclista del Llobregat. En els seus primers anys de
vida, aquesta prova va tenir com a
objectiu fixar-se dins del calendari
amateur però amb els anys ha esdevingut una de les cursa d’Elits
i Sots23 més importants a nivell
estatal, pas previ per arribar al professionalisme. Aquesta prova forma
part de la copa d’Espanya de ciclisme, i l’edició d’enguany amb un total
de 164Km unirà la capçalera i el delta del Llobregat, establint lligams

afectius entre ambdues poblacions.
Les inscripcions es poden fer fins
el dia 8 de maig, dia en què s’entregaran les plaques i els dorsals.
El control de firmes i la presentació
dels equips es farà el diumenge dia
9 a partir de les 8 del matí instants
previs a l’inici de la cursa que finalitzarà al Centre de Sant Boi. La
Pobla de Lillet, municipi amb una
gran tradició ciclista espera amb il·
lusió l’arribada d’aquest esdeveniment i desitja a tots els participants
una feliç jornada.
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2a Cursa de Muntanya de la Vall de Lillet

23a Caminada Popular
L’AJUNTAMENT de La Pobla de
Lillet i l’Associació Excursionista
Lillet preparen la 23a Caminada
Popular que es celebrarà el diumenge 13 de juny. Sortint des de la
plaça de l’Ajuntament els participants
s’endinsaran en direcció a la Serra
del Catllaràs per uns paratges inigualables.
Caminar aporta beneficis saludables i si al mateix temps fem la
descoberta del nostre entorn ens
permet gaudir de la natura en tot el
seu esplendor. És per aquest motiu
que l’organització anima a tothom a
participar-hi, a gaudir d’un itinerari
paisatgístic de singular bellesa.

La inscripció es podrà fer el
mateix dia o amb antelació a l’oficina de turisme: 938 236 146.

TOT A PUNT per la 2a Cursa de Muntanya de la Vall de Lillet. Després
de l’èxit de participació de l’any passat, l’organització perfila els últims detalls
per l’edició d’enguany que es disputarà el diumenge 30 de maig a partir de les
9h.del matí. Amb un recorregut de 21 Km. i un desnivell acumulat de 1100m.
els participants gaudiran de llocs tant emblemàtics com el Monestir de Santa
Ma de Lillet i el Xalet del Catllaràs arribant a culminar el punt més elevat
de la ruta: el Serrat Negre.
El període d’inscripcions serà des de l’1 d’abril al 28 de maig, i es
poden fer a través de la web: www.ael.lillet.cat o trucant a l’oficina de
turisme: 938 236 146.
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Els pobles n cercs

Museu de les
Mines de Cercs



HORARI DE VISITES

De dimarts a divendres de 10 a 14 h.
Caps de setmana i festius de 10 a 15 h.
Telèfon: 938 249 025

L’EXPOSICIÓ Fabriquem Emocions ha estat produïda per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), amb la col·laboració de tots els seus municipis i recursos associats. Aquesta és una de les últimes accions del Pla de Dinamització del Producte Turístic Industrial i de la Innovació Tecnològica de Catalunya, que ha estat desenvolupant la XATIC des del 2006. L’elaboració d’aquesta exposició també ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L’exposició que s’obre al públic del dissabte 13 de març i fins al 7 d’abril, al Museu de les Mines de Cercs, tot coincidint amb els dies de Setmana Santa, que és quan el museu rep un nombre important
de visitants. La mostra, que vol ajudar el públic a descobrir l’atractivitat i l’interès del turisme industrial, està estructurada per àmbits en els quals es mostra tota l’oferta que promou la XATIC: museus, centres d’interpretació, visites teatralitzades, rutes
guiades o autoguiades, rutes amb GPS, activitats ja sigui a partir del patrimoni industrial històric i arqueològic, ja sigui a partir de la visita a empreses en funcionament, dins de l’anomenat programa Indústria Viva.
L’exposició s’ha elaborat amb un muntatge museogràfic pràctic i versàtil que faciliti la seva itinerància i li permeti adaptar-se als diversos espais on s’exposarà. Es presenta en tres idiomes: català, castellà i francès. Aquest últim atenent al fet que el país veí és el principal emissor de turistes a Catalunya. 
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Festa Major del Roseret a Sant Jordi
de Cercs amb la 43a cargolada
EL POBLE DE SANT JORDI de Cercs celebrarà la seva Festa
Major, el Roseret, declarada d’interés turístic els dies 7, 8 i 9 de
maig, i ho farà amb la ja tradicional cargolada popular de diumenge al matí que enguany complirà la 43a edició.
La cargolada va nèixer al desaparescut poble de Sant
Salvador de la Vedella, avui dia sota les aigües del pantà de la
Baells, arran d’una iniciativa de mossén García i altres veïns del
poble d’organitzar una festa que promogués la germanor.
L’elecció va ser cuinar una gran cargolada, que amb el pas
dels anys va anar agafant més renom entre els pobles propers
amb el conseqüent augment de quilos de cargols a la cassola.
Actualment es cuinen uns 350 quilos de cargols que donen per a
unes 1300 racions.
El
Roseret
El Roseret
La Festa Major de Sant Jordi de Cercs és una celebració
vinculada com moltes altres festes del Roser de maig, a l’arrivada
de la primavera, protagonitzada per la seva flor per excel·lència,
la rosa. Amb el cristianisme la rosa i la Mare de Déu es van convertir en una imatge associada i van passar a tenir un protagonisme molt important. El culte i les festes a la Mare de Déu del Roser,
advocació mariana, es van estendre arreu de Catalunya entre
finals del segle XVI i XVII. 
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Preservar el Patrimoni Arquitectònic
ES EVIDENT que una de les prioritats d’un ajuntament ha de ser preservar el patrimoni natural
i l’arquitectònic. Aquest és el cas de Borredà,
des de fa molts anys, i fruit d’aquesta preocupació han estat diverses actuacions en tot el terme
municipal. Parlem de patrimoni històric, arquitectònic, privat o públic.
Borredà, té 43,6 quilòmetres quadrats i una
llarga història, propera als 1.200 anys. Això significa tenir una gran varietat de construccions ,
d’estils i d’usos. Fa prop de cinc anys que varem
aprovar l’inventari del patrimoni, i la xifra d’elements interessants és realment elevada.
En tenim d’autèntica primera divisió, com
l’església romànica de Rotgers, o el Pont de
Roma, sobre la riera de Merlès, passant per
altres esglésies no menys interessants com la de
Sant Martí de Boatella, la de Casamitjana,
Sant Esteve, etc,
En el sector privat, cal destacar els molins
fariners i bataners que havia tingut el poble i
que varen donar riquesa durant molts anys al poble. De 14 que havia tingut, en queden uns quants
en relatiu bon estat de conservació. I un d’ells
ha estat objecte de restauració, prèvia cessió a
l’ajuntament, per vint-i-cinc anys amb la intenció
de recuperar-lo totalment i fer-lo visitable, tant el

molí com el canal i bassa d’alimentació. Es tracta del Molí de Subirà, situat a 2 quilòmetres del
nucli urbá.
I dintre del poble, es pot veure la magnífica
ordenació i planificació de les cases , nascudes
a partir d’un vell hostal a mig camí entre Berga
i Ripoll. Aquesta casa, coneguda com la Casa
del Pou, està protegida i properament serà restaurada, tot recuperant com espai públic, el vell
pas entre l’era de la casa i la placeta, tapiat des
de fa molts anys.
El carrer de la Font, que era el pas del camí
ral, mostra l’antiguitat de les cases i l’estretor de
les construccions. Cases amb noms dels oficis
que s’hi duien a terme, com Cal Cisteller, o
noms curiosos com Cal Bisbe, Cal Sant Pare,
Can Pistola, o Cal Rasqueras.
Durant anys s’ha preservat aquest llegat arquitectònic i ara dona gust veure tot el nucli antic
restaurat i preservat de cara a les properes generacions.
I si anem a fora del nucli, trobarem nombroses cases pairals amb rellevants noms i centenars
d’anys a les espatlles. Son hereves d’un passat en
que Borredà tenia 180 cases de pagès habitades,
una autèntica riquesa agrícola, però també ramadera, amb ramats de xais com ja no es veuen.

Preservar tot aquest ric i variat patrimoni és
cosa de tots. I així ho ha entès l’ajuntament i així
ho han fet els particulars, deixant un poble esplèndid. Queda, però encara molt per fer, i a nivell municipal, a part d’acabar i posar en marxa el
Molí de Subirà, també vol actuar en la restauració del Pont de Roma (pont romànic situat prop
del Cobert de Puigcercós), del Pont de Sant
Joan, sobre la riera Margançol, i recuperar en la
mesura del possible l’antiga església de Salselles. Aquestes propostes seran els objectius dels
propers anys. Ara, però , el patrimoni arquitectònic és tant valuós i variat com ho és el patrimoni
natural de tot el terme municipal. 

n

saldes
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Ruta del carbó
UNA INTERESSANT INICIATIVA, impulsada per
l’ajuntament de Saldes i amb la decisiva col·
laboració de la Diputació de Barcelona, que
suposa crear la Ruta del Carbó. Una ruta que
transcorre pels municipis de Saldes, Vallcebre i
Fígols, amb un seguit d’itineraris que porten de
mina a mina, tot descrivint les altres mostres arquitectòniques, construccions i serveis que es
troben pel camí.
El treball s’ha elaborat amb la col·laboració
d’una persona del Berguedà, que ha fet el treball
de recerca, i dues empreses, encarregades del
disseny i de la impressió, també de la comarca,
tant en la descripció de les mines, com en la seva
ubicació (en totes hi figuren les coordenades geogràfiques), o els plànols i especificacions tècniques. Tot plegat, acompanyat per unes fotografies molt ben elegides i d’una qualitat excepcional.
També el disseny i la decisió de fer un llibre, amb un format de bloc amb anelles que el
fa especialment adequat per a les funcions que
ha d’acomplir: explicació detallada, facilitat d’ús i
facilitat de ser guardat. Tothom ho podrà comprovar i admirar dintre de poc temps. De ben segur,
que es convertirà en una guia indispensable per a
tots els amants de la natura i de la nostra història,
farcida de restes del nostre passat miner

En aquest recorregut podrem contemplar les
antigues mines a cel obert o d’interior. No menys de
19 estan perfectament localitzades i explicades en
aquesta guia i, al seu entorn, multitud d’altres construccions i serveis bàsics, propis d’aquella activitat:
safareigs, molins, refugis i, evidentment, un gran
nombre d’esglésies en els llocs més insospitats.
Un llibre–guia per recórrer el nostre passat
miner, amb mapes descriptius de l’itinerari a seguir. Amb la distància entre cada punt de la ruta,
amb el seu grau de dificultat, amb la seva durada
i les altures mínima i màxima que s’hi assoleixen.
Una eina indispensable per a tots els visitants,
ja vagin a peu, en bicicleta, en moto o en cotxe.
Tots gaudiran d’un magnífic paisatge, en el qual
descobriran les antigues mines de carbó i un breu
historial de cadascuna.

Però, a més a més, també podran conèixer
els altres punts d’interès, entre mina i mina: miradors excepcionals, nuclis disseminats, antics
castells, torrents i rieres, antics molins, cases
abandonades, jaciment paleontològic, etc. Unes
rutes plenes de sorpreses i punts d’interès, fàcils
de fer i fàcils de seguir, amb una senyalització adient que estarà col·locada dintre de poc temps.
Una iniciativa molt esperada i desitjada per
molta gent de la comarca i de fora i que, de ben
segur, es convertirà en punt d’atracció de multitud
de visitants. L’encàrrec ha estat un gran encert,
i la qualitat del treball realment excepcional. Se
n’han fet 5.000 exemplars que es podran adquirir
en diferents punts de venda de Saldes i comarca. Aquest llibre esdevindrà un referent en l’àmbit de la promoció i la difusió del patrimoni miner
del Berguedà, alhora que d’altres punts d’interès.
La conjunció de treball i finançament, per part de
l’ajuntament de Saldes i la Diputació de Barcelona, han fet possible aquest magnífic resultat.
Des d’ara, podeu seguir la Ruta de les Mines de Carbó, dels municipis de Saldes, Vallcebre i Fígols. Una experiència inoblidable. 
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Puig-reig, Guillem de Berguedà i els Templers
Rosa Serra - historiadora
DES DE L’ANY 1170 membres de la noblesa berguedana, com els barons de
Pinós a l’Alt Berguedà i la família vescomtal del Berguedà a la zona sud de
l’actual comarca, van començar a fer donacions de terres, pastures i masos
als monjos de l’Orde Militar del Temple, béns que els frares administraven
des de la comanda de Palau, al Vallès.
L’any 1187 el trobador Guillem de Berguedà, fill dels vescomtes de Berguedà, va fer testament cedint a l’orde tot el terme i castell de Puig-reig i
el lloc de Fonollet. Aquesta fou una de les donacions més notables que l’orde va rebre a la Catalunya Vella i va fer decidir als Templers a crear el càrrec
de comanador del Berguedà i Cerdanya, i a constituir una comanda a l’entorn del centre patrimonial més important d’aquets territoris, Puig-reig.
Amb tot aquest objectiu no fou gens fàcil ni ràpid; els Templers van haver d’esperar molts anys per tal de poder portar a terme el seu desig perquè
el rei Alfons I, marmessor del testament del trobador, no va fer efectives les
seves voluntats testamentàries. Segurament que el rei Alfons es dolia, i es revelava, de perdre l’oportunitat d’incorporar patrimoni a la Catalunya feudal.
Més quan aquest patrimoni procedia d’un feudal rebel, indomable, astut i
malcreient com Guillem de Berguedà que no havia escarmentat perdent el
títol vescomtal ni tampoc amb les moltes represàlies que va patir.
No fou fins al 1231, i ja de la mà de Jaume I, que els Templers van
accedir al ple domini jurisdiccional del terme i castell de Puig-reig i del
lloc de Fonollet. Durant el llarg període d’espera no havien perdut, però,

el temps: van arrodonir les seves possessions a l’entorn de Puig-reig i dins
mateix del terme amb la compra, permuta i donació de terres, masies, vinyes i molins, la qual cosa els va convertir en un dels senyors més poderosos
de tot el Berguedà.
Inicialment s’establiren al castell de Puig-reig on van fer obres de millora a la muralla i on van manar alçar una magnífica creu al peu del camí
i del portal d’accés al castell. Tot indica, però, que ben aviat iniciaren les
obres de construcció d’una gran casa conventual a l’altra costat del Llobregat, en un petit turó coronat per l’església de Sant Julià de Puig-reig
– avui advocada a la Mare de Déu del Carme- i als peus d’una magnífica
esplanada des d’on dominaven la vall del Llobregat; també van posar mans
a l’obra per a construir el pont que creua el Llobregat, un dels exemples
més notables, juntament amb la casa-convent, de l’arquitectura gòtica al
Berguedà. I com no podia ser d’altra manera, van encarregar una nova
decoració per a l’església parroquial de Sant Martí de Puig-reig: unes magnífiques pintures murals dedicades a la Mare de Déu, la seva principal i més
preuada devoció.
També construïren la casa del priorat, un magnífic casal bastit al costat
de la parròquia i que, ampliat amb el temps, avui acull la rectoria. Una
magnífica creu gòtica presidia l’entrada del recinte casteller que malauradament fou destruïda durant la guerra de 1936-39; una còpia presideix la
plaça que porta el seu nom i recorda, altiva, que a Puig-reig, l’arquitectura i
l’art més monumental del nostre passat medieval és obra dels Templers. 

 entrevista
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Núria Pons Serra i Marc Suñé Simon, són coordinadors de l’espectacle Puigreig: l’herència de Guillem de Berguedà als Templers.
Ens expliquen en primera persona l’origen d’aquesta recreació i el que ens trobarem
si anem a Puig-reig el 21 de maig.
—Com sorgeix la idea de recrear el passat dels
Templers a Puig-reig?
—De fet, el que busquem no és només explicar
el pas dels Templers per Puig-reig, sinó també
reivindicar la figura de Guillem de Berguedà i recuperar la història del nostre poble.
Responent a la pregunta pròpiament, tan els
orígens com el desenvolupament de l’espectacle,
han estat fruit de la casualitat d’estar en el moment oportú en el lloc adient. Per una banda Puigreig, malgrat tenir un passat memorable, vivia donant-li l’esquena; per l’altra, els Diables del Clot
de l’Infern estàvem en ple creixement i buscàvem
arrelar el correfoc al poble.
D’aquesta manera, l’espurna dels diables va
encendre un foc que va ser i és avui encara, avivat
per moltes persones i entitats que ja formen part
de l’espectacle.
—L’espectacle neix en el marc de la Festa Major. Quan se celebra concretament?
—L’espectacle es duu a terme el divendres de
Festa Major de Puig-reig, ja que des de fa cinc
anys els diables hem fet el correfoc per donar inici
al cap de setmana de la Festa Major, en concret,

aquest any serà el dia 21 de maig. Serà el quart
any que fem l’espectacle, si la pluja no ho impedeix com ara fa dos anys.
—Com es desenvolupa?
—La festa consisteix en la representació del període de la història de Puig-reig entre els segles
XII i XIV, en el qual destaquen Guillem de Berguedà i els Templers, beneficiaris del testament
d’aquest però que per les reticències del poder
fàctic de l’època, van haver d’esperar molts anys
per veure com es feia efectiu i així passar a ser
senyors de Puig-reig i Fonollet.
Per explicar aquesta història usem tot tipus de
d’arts escèniques: des del teatre, passant per la
música i la dansa, fins al foc. És a dir, sent el màxim de fidedignes amb el discurs històric, intentem
dissenyar escenes divertides i espectaculars perquè l’espectador s’ho passi bé al mateix temps que
coneix la història del nostre poble. Convé dir que
l’espectacle és al mateix temps l’inici del correfoc
que fem els Diables del Clot de l’Infern en el marc
de la Festa Major.
—Per fer-ho compteu amb nombroses col.laboracions. Qui hi participa?

—A l’espectacle hi participen una bona colla d’entitats del poble: Carrilet Teatre, Dones d’Art del
Berguedà, Mans Solidàries, Associació Cultural Rubricatus, Escola Municipal de Música de
Puig-reig, Biblioteca Guillem de Berguedà, l’Associació de Templers de Puig-reig i els Diables
del Clot de l’Infern, que n’és l’entitat organitzadora. Totes elles són en certa manera el distintiu de
qualitat d’un espectacle que intenta lluir en àmbits
tan dispars com la dansa, la música, el teatre, el
rigor històric, el foc... Aquest any hem creat una
comissió encarregada de gestionar i organitzar
l’acte, a la qual hi ha representació de les entitats
esmentades. Aprofitant l’avinentesa, ens agradaria
agrair a totes les persones que en algun moment
o altre ens han ajudat. També ens agradaria destacar i agrair el suport que hem rebut de l’Ajuntament i de la regidoria de Cultura en particular.
—Quins són els espais més emblemàtics de la
representació?
—Els espais emblemàtics serien el castell i els seus
entorns i Periques. Els actes de la Festa Major de
Puig-reig però es centren a la Plaça Nova i per això
vam decidir que fos l’escenari, tant per la seva situació com per la capacitat d’acollir més públic.
Aquest punt condiciona molt la representació, ja que expliquem fets de l’edat mitjana en un
entorn que data dels anys vuitanta, això ens obliga a esprémer la imaginació per superar aquesta
dificultat.
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—Com expliqueu aquest renaixement de la història dels Templers
després de segles de la seva desaparició?
—Sincerament, no creiem que hi
hagi una raó objectiva per explicar
l’embranzida que aquest tema ha
adquirit al poble. És innegable, que
actualment els temes relacionats
amb societats secretes, organitzacions religioses, etc. Estan envoltats
d’una mística que els fa atractius a la
gent. Nosaltres però, voldríem que la
bona resposta del poble, fos pel fet
que haguem despertat una curiositat
que vagi més enllà de les modes, un
interès real per la història i un sentiment de pertinença a Puig-reig.
—Algun apunt addicional que vulgueu fer per als lectors de la revista?
—No voldríem acabar sense aprofitar l’ocasió per convidar tothom a
l’espectacle i al correfoc. Esperem
trobar-nos divendres 21 de maig a
les 21:30 a la Plaça Nova de Puigreig, el foc, la música, la dansa,
el passat, el present, el temps, el
teatre, la festa, la pólvora... ens hi
esperen. 

puig-reig

Puig-reig, entre el blau i el verd
PORTA SUD DEL BERGUEDÀ, Puig-reig és un territori travessat pel Llobregat. Des de l’elevació que li
dóna nom - “muntanya reial” és l’origen etimològic
del municipi – divisem una part del curs mitjà del riu.
L’Ametlla de Merola, Cal Casas, Cal Marçal,
Cal Pons, Cal Prat, Cal Riera i Cal Vidal han marcat
la seva història recent i fan de Puig-reig un referent
europeu per tots aquells que vulguin conèixer les colònies industrials. Uns entorns, uns conflictes, unes
vides i una història de la quotidianeïtat recreada recentment per Sílvia Alcantara en l’excepcional Olor
de Colònia.
El nucli urbà actual ha crescut allargassat, marcat per la topografia. En les darreres dècades s’ha
transformat ràpidament fins a convertir-se en un centre comercial i de serveis que no oblida l’empremta industrial. La millora dels espais públics ha estat
notable contribuint decisivament a crear una nova
imatge de la població.
És en aquests espais que se celebren les diverses festes populars que marquen el calendari anual.
La Corrida és el nom amb què a Puig-Reig es coneix
la festa de Sant Antoni Abat, una de les més tradicionals de la població, en què els cavalls i la gastronomia
del porc són els grans protagonistes. La Festa Major

té lloc a la segona Pasqua i és una de les més concorregudes de la comarca. Per Sant Martí, al novembre, té lloc la festa patronal de Puig-reig.
Més enllà dels nuclis urbans, els boscos d’alzines i
pins i els camps de conreu de secà ofereixen múltiples
possibilitats per recórrer un territori solcat de masies
i elements patrimonials: des l’assentament dels ibers
del Serrat dels Lladres a les esglésies romàniques,
passant pels molins o el llegat dels Templers.
El Puig-reig d’avui és un ric mosaic de paisatges urbans i rurals on el blau permanent dels rius
contrasta amb els verds que adquireixen a la primavera tota la seva esplendor. 

n
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Les colònies industrials estrenen la seva primera Fira Tèxtil
S’HA PRESENTAT la primera edició
de la Fira del Tèxtil de Cal Rosal
que tindrà lloc del 2 al 4 d’abril, coincidint amb Setmana Santa.
La Fira representa tres aspectes
molt importants pel territori del Parc
Fluvial: En primer lloc la promoció de
la història del nostre territori, en segon
lloc l’organització d’un gran esdeveniment a la comarca que tindrà lloc
fora de la temporada de bolets i de
l’estiu i per últim una oportunitat de
col·laboració per part del Consorci
del Parc Fluvial que permetrà explicar als visitants la tasca que des del

Consorci s’està desenvolupant en els
àmbits del turisme, el medi ambient,
el patrimoni i les Noves Tecnologies,
però també per promocionar els recursos turístics del Consorci com la
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
o el Centre d’Interpretació de la
Colònia Pons.
Vivim en un moment en què
les colònies estan de moda, com
ho demostra l’èxit de l’exposició de
les colònies industrials que acull el
Museu d’Història de Catalunya
i que ja han visitat més de 20.000
persones. Cal Rosal és la Porta

del Comerç segons el PDU de les
colònies del Llobregat i per aquest
motiu la Fira Tèxtil de Cal Rosal
neix amb la vocació de ser la Fira
tèxtil de les Colònies Industrials.
La fira compta amb una imatge
gràfica atractiva, aposta per la qualitat
i els valors de la tradició i de l’autenticitat. Seran tres dies d’activitats per
a dinamitzar Cal Rosal i la comarca.
La senyora Dolors Santasusagna exposarà els seus tapissos. La
vocació de ser la Fira de les Colònies Industrials i com una manera de
“Fer xarxa, fer teixit i fer pinya” 
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Cloud computing


Sergi Solanellas
Jordi Canudas

TAL I COM VAM PARLAR en l’últim article sobre les còpies de seguretat on-line, en aquest article parlarem d’una
nova tecnologia que comença a agafar forces anomenada cloud computing.
La IEEE Computer Society defineix cloud computing com un paradigma en el qual la informació s’emmagatzema de manera permanent en servidors d’Internet i s’envia al client només la informació visual, això inclou
equips d’escriptori, centres d’oci, portàtils, etc.
Aquí us enumerem els avantatges principals d’utilitzar aquest servei:
 És un servei a escala mundial, només necessitem una connexió a Internet i un navegador per a poder
accedir-hi.
 No és necessari cap tipus d’instal·lació, ni de hardware ni de software, és una infraestructura 100%
on-line.
 La implementació d’aquest servei és molt més ràpida i amb menys riscos. No farà falta tenir programes antivirus, ja que es treballarà de forma on-line i el mateix sistema ens protegirà d’aquests atacs.
 Si el nostre ordinador s’espatlla, la informació no es perd, simplement hem de tornar a connectar-nos a
la pàgina que ens dóna el servei i ja tornarem a tenir totes les nostres dades. Gràcies a aquest sistema,
no farà falta fer còpies de seguretat, ja que la informació guardada a l’escriptori remot es quedarà
emmagatzemada al servidor on-line.
Els serveis que ens pot oferir un escriptori remot no són diferents als que ens pot donar un escriptori de
Windows. Podem escoltar música, navegar per Internet (Facebook, Twitter, Msn…), tenim una unitat de disc dur
virtual, utilitats per a editar textos, fulls de càlcul... En fi, tot un assortiment d’aplicacions bàsiques que ja ens
permeten treballar des d’un primer moment.
Gràcies a la idea de cloud computing ja han començat a aparèixer diferents maneres d’utilitzar aquest
servei, una de les quals és la possibilitat de jugar on-line amb els jocs de PC o de consola més actuals sense la
necessitat d’ampliar-nos el PC o fer un canvi en la consola. Aquest servei està previst que comenci a funcionar
a partir del tercer trimestre d’aquest mateix any, de moment hi ha diverses empreses que ja han anunciat dates
concretes per a començar a oferir-lo.
El sistema de jocs on-line té un funcionament similar, carrega tota la feina al servidor, mentre que a l’usuari
només li arriben les imatges finals, per tant, el nostre ordinador simplement ha de posseir una bona connexió a
Internet, no farà falta que tinguem una gràfica dedicada, ni un processador ràpid, ni molta memòria RAM.
Com veieu, aquesta tecnologia ens canviarà la manera de treballar actual i ens permetrà allargar de forma
substancial la vida útil d’un ordinador.

més informació: www.pcimagine.com
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Guia de muntanya UIMLA i instructor de Nordic Walking INWA

L’Escola Esportiva de Marxa Nòrdica
del Berguedà, al Xalet de Coll de Pal

Per a més informació:
Associació Esportiva Nordic
Walking Pirineus - Tel. 637 729 612
nordicwalkingpirineus@gmail.com
http://nordicwalkingpirineus.blogspot.com/
Escola de Marxa Nòrdica del Berguedà
Xalet de Coll de Pal - Tel. 637 729 612
www.onsortir.cat/xaletdecolldepal

La passada tardor tenia lloc a La Molina la creació de l’Associació Esportiva Nordic Walking Pirineus, promoguda
per l’entitat berguedana Guies del Pirineu. Entre els seus
objectius destaca l’ensenyament, la pràctica i la difusió
del Nordic Walking –o marxa nòrdica–. Compta amb deu
instructors titulats per la INWA (International Nordic Walking Association) i disposa de cinc delegacions en terres
pirinenques, des d’on promoure l’ensenyament de la marxa nòrdica: al Berguedà, amb la seu de l’Escola de Marxa
Nòrdica del Berguedà, al Xalet de Coll de Pal; a la Cerdanya, amb seu a l’Alberg MD de les Neus, a La Molina;
al Ripollès, al Solsonès i a la Vall d’Aran.
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EL NORDIC WALKING arriba al Pirineu de la mà de
l’esquí nòrdic. A La Seu d’Urgell hi ha la seu de l’Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya, membre
de ple dret de la INWA. Però si fem una mica d’història,
s’ha de dir que el Nordic Walking va néixer a Finlàndia,
a inicis dels anys 30, quan els corredors d’esquí nòrdic
de l’equip olímpic finlandès, adaptaren la tècnica de
l’esquí de fons per a entrenar a l’estiu.
La seva versió més moderna i popular data dels
anys 90, amb l’aparició dels primers estudis i investigacions sobre els efectes beneficiosos del Nordic Walking sobre la salut i tres entitats finlandeses decidiren
ajuntar els seus esforços per a desenvolupar-lo. Va
ser però a l’any 2000 que naixia a Finlàndia la INWA,
essent els primers països membres Finlàndia, Àustria
i Alemanya. En l’actualitat, hi ha més de 20 països
membres i el Nordic Walking es practica en més de
40 arreu del món.

Beneficis per a la salut
La marxa nòrdica consisteix en caminar amb uns pals
especials, molt tècnics, dissenyats expressament per
desenvolupar aquesta tècnica de marxa. Una tècnica

d’altra banda molt senzilla de fer, però difícil d’executar correctament, per la qual cosa es fa indispensable
aprendre de la mà d’un instructor. Sobretot, si volem
gaudir dels seus innombrables beneficis.
I és que, si apliquem la tècnica correctament, podrem, a través del moviment de la marxa, activar el
90% de la nostra massa muscular –caminant mobilitzem, bàsicament, de cintura en avall–; economitzar
el treball del cor; enfortir el nostre sistema inmunitari;
augmentar el subministrament d’oxigen a tot l’organisme; millorar la nostra resistència, força, mobilitat i coordinació física; alliberar de tensions les espatlles i el clatell; eliminar estrès; endarrerir el procés d’envelliment...

Tècnica del Nordic Walking
Hi ha una tècnica bàsica, amb una adaptació per a la
pujada i per a la baixada. Els instructors de la INWA
ensenyem mitjançant l’anomenada tècnica de les 10
passes: les quatre primeres passes són suficients per
aplicar la tècnica a nivell de la salut, i la resta per completar la tècnica. La intensitat i el perfeccionament de
la tècnica ens donaran el nivell fitness o esportiu que
vulguem assolir.
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Un resum de la tècnica bàsica ens portaria a caminar naturalment, tot recordant que el moviment
correcte s’inicia quan el taló toca a terra i acaba
quan els dits dels peus empenyen i se separen del
terra; a mantenir les espatlles relaxades, no agafant
el mànec massa fort; a mantenir les mans i els pals
propers al cos; a mantenir aquests en una posició
en diagonal; a avançar el peu esquerra en el mateix
moment que s’avança la ma dreta; a intentar empènyer en el moment que el pal està situat darrera
la línia de la pelvis; a obrir la mà quan s’acaba el
moviment d’impuls del bastó; a portar el bastó una
altra vegada cap endavant, a apuntar el cos cap endavant, i a aconseguir el recolzament total del peu,
des del taló als dits.

La figura de l’instructor
És fonamental per a un bon aprenentatge tenir un
bon instructor. Degut als seus amplis beneficis,
el Nordic Walking és una activitat que abasta el
camp de l’esport, la salut i el fitness. Per tant, no
en tindrem prou amb saber la tècnica i ensenyarla: un instructor ha de saber programar les diverses

sessions, per a un públic divers, des de persones
sedentàries o amb problemes de mobilitat, a gent
gran, persones amb una activitat física mitjana,
esportistes...; i a diferents nivells: salut, fitness i esportiu. I és que les sessions no han de ser iguals
per a tothom, cal variar els objectius, la intensitat i
la varietat dels exercicis –l’escalfament, l’execució i
els estiraments–, i han de ser distretes i amenes, per
contribuir a l’efecte socialitzador de l’esport.

Així doncs, encara costarà una mica de fer guiatges
amb Nordic Walking, ja que primer s’ha de crear una
base sòlida de practicants, funció per a la qual disposem de les escoles i dels instructors convenientment titulats. Una altra cosa és el públic practicant
estranger, que pot gaudir dels nostres paratges mitjançant sortides guiades amb un instructor bàsic o
un guia de Nordic Walking convenientment titulats,
o tot seguint els futurs itineraris o parcs que es puguin crear, i dels quals no només s’ha de beneficiar
el turisme, sinó i sobretot la població local. 
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Avià
Ajuntament
Consultori
Casal Gent Gran
Llar d’infants
Serveis Socials
www.avia.cat
avia@diba.cat

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

CAMPINGS

Casa Serrat Roig

938 230 450

RESTAURANTS/HOTELS

Cal Garretà
El Segador
La Roda
La Teula
Padró

938 230 154
938 230 417
938 230 825
938 230 280
938 231 313

TURISME RURAL
Lluert Gran
938 230 119
938 230 119
Lluert Petit
lluert@terra.es
Tarradellas Casa Tarradellas 689 752 841
actes i festes de primavera

Caminada popular
Primer diumenge de maig.
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-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant Esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
www.viladebag.cat
baga@diba.cat

n serveis n turisme n restauració

CAMPINGS
Bastareny

938 244 420

RESTAURANTS/HOTELS
Ca l’Amagat
938 244 032
938 244 876
Ca l’Escribà
938 244 126
Cal Batista
938 245 008
Cal Ramon
938 255 737
El Blat
637 425 866
El Punt
938 244 419
El Xiringuito
938 244 234
La Baguetina
938 244 515
La Pineda
938 244 253
Niu Nou
937 441 041
Santuari de Paller
TURISME RURAL
Molí del Casó
938 244 076
www.molidelcaso.es
conxitacuineta@hotmail.com
actes i festes de primavera

Caminada popular
Primer diumenge de maig.
Mercat setmanal (dimecres)

berga
Ajuntament
Of. d’Informció i Turisme
Ambulatori (CAP)
Arxiu Històric Comarcal
Biblioteca Ramon Vinyes
Escola de Música
Mercat Municipal
Policia Local
Teatre Municipal
Telecentre
Zona Esportiva
www.ajberga.cat
berga@ajberga.cat

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

CAMPINGS
Berga Resort
www.bergaresort.com
www.bergaresort.com

938 211 250

RESTAURANTS/HOTELS
Absis (H. Ciutat de Berga) 938 214 422
938 221 891
Badem Badem (R)
938 244 126
Ca Pachu (RF)
938 210 027
Cal Nen (HR)
938 222 491
Cal Ton (BR)
938 223 121
Cal Travé (R)
938 210 315
Del Guiu (P)
938 211 947
Duran (R)
609 873 275
Flor de Neu (BR)
938 220 862
Fonda El Centre (BR)
610 307 375
Kaliu (R)
938 221 782
Kora’s (BR)
938 220 481
L’Ateneu (BR)
938 223 438
L’Avi Amadeu (BR)
938 213 463
L’Estel (H)
938 210 470
La Cabana (R)
938 212 286
La Duana (BR)
938 213 080
La Fonda (R)
La Fonda de la Bruixa (BR) 938 212 560
938 222 136
La Font del Ros (BR)
938 222 775
La Guita (BR)
938 223 468
La Lluna (BR)
938 212 104
La Menta (R)
938 221 869
La Notta Pizzeria (R)
938 221 782
Mikado (R)
938 221 975
Nou Mon (BR)
938 222 118
Nova Asia (BR)
938 222 620
Paco (R)
938 210 611
Queralt (H)
938 211 185
Sala (R)
938 210 445
Sant Marc (R)
938 211 549
Ski (BR)
938 215 342
9EN6 (BR)

TURISME RURAL
Caseta Badó I
938 210 383
938 210 383
Caseta Badó II
El Cobert de Vilaformiu 938 212 121
www.vilaformiu.com
actes i festes de primavera

Fira de Maig. Dia 1 de maig.
Festa de La Patum. Corpus variable.
Mercat setmanal (dissabte)

borredà
Ajuntament
fax
Consultori
Escoles
ADF
Farmàcia
www.borreda.net
borreda@diba.cat

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

CAMPINGS
Riera de Merlès
937 441 263
www.campingrieramerles.cat
938 239 163
Campalans
www.campalans.net
RESTAURANTS/HOTELS
Baix Pirineu (R)
938 239 060
937 441 263
Cal Barraca (R)
938 239 163
Campalans (R)
938 239 048
Cobert Puigcercós (R)
938 239 017
El Revolt (R)
TURISME RURAL
Cal Jaume Coll
938 239 095
www.masiajaumecoll.com
info@masiajaumecoll.com
938 239 810
El Querol Vell
www.elquerolvell.turismerural.com
Can Xuriguera de Salelles 937 441 347
www.xuriguera.com
Mercat setmanal (dilluns)

capolat
Ajuntament
capolat@diba.es

938 215 040

RESTAURANTS/HOTELS
Cantina de Llinars (R)
938 210 986
TURISME RURAL
Cobert de Cal Llengot 938 228 478
(el Niu i el Refugi)
Cal Llengot (el Rastell, l’Estable i la balconada)

www.santmarco.com
info@santmarco.com
La Caseta de Solanelles 938 223 192
www.casasolanelles.com
informacio@casasolanelles.com
El Grau
637 407 150
www.elgrau.com
info@elgrau.com
938 216 899
Can Caubet I
Can Caubet II
938 216 899
Can Caubet III
938 216 899
www.cancaubet.com

casserres
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Residència
Piscines i zona esportiva
Parròquia
Escoles
Guarderia
www.casserres.cat
casserres@diba.es

938 234 000
938 234 305
938 234 132
938 225 000
938 234 203
938 234 075
938 234 100
938 234 376

RESTAURANTS/HOTELS
Fonda Alsina (R)
938 234 300
938 234 008
Cafè de la Plaça (R)
938 234 163
Espai Sant Pau (R)
938 239 048
La Nau (R) (El Guixaró)
938 225 821
La Tasca (B)
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TURISME RURAL
Cal Puntes
938 228 478
El Pla de Cal Puntes
938 228 478
www.santmarco.com
info@santmarco.com
Cal Cirera
938 228 666
www.calmasover.com
calmasover@hotmail.com
Cal Torrentí
938 234 211
Cal Torrentí II
938 234 211
www.caltorrenti.com
info@caltorrenti.com
Cal Escaler
938 724 480
www.calescaler.com
info@santmarco.com
Cal Viudet Vell
699 969 585
www.calviudetvell.com
lluis@calviudetvell.com
Caseta Cal Blasi
938 210 469
casetacalblasi@hotmail.com
Cal Fàbrega
938 234 255
www.calfabrega.com
info@santmarco.com
La Serra (Casa Barbats) 938 250 759
www.barbats.com
barbats@barbats.com
Cal Peu Curt
938 250 759
www.barbats.com
barbats@barbats.com
Cal Masover de Barbats 938 250 759
www.barbats.com
barbats@barbats.com
La Barraca
938 234 082
www.calbernadas.com
info@calbernadas.com
Vilanova (Casa Vilanova) 938 234 082
www.calbernadas.com
info@calbernadas.com

La Cabana
938 234 082
www.calbernadas.com
info@calbernadas.com
Cal Sargantana
938 234 242
www.calsargantana.com
canudas@calsargantana.com
Cal Minguet
938 234 242
www.calminguet.turismerural.com
calminguet@terra.es
actes i festes de primavera

Fira de productes artesanals.
Trobada de Caramelles.
Dia 25 d’abril.
Mercat setmanal
(a la plaça Santa Maria els dijous de 8 a 13h.)

castell de l’areny
Ajuntament
938 238 025
www.castelldelareny.en.eresmas.com
castell@diba.es
RESTAURANTS/HOTELS
Castell de l’Areny (P)
938 238 229
TURISME RURAL

Cal Miquel
938 238 229
Cal Xic
938 238 201
Cal Xiu
938 238 144
www.calxiu.com
catllaras2@hot.com
Cal Marc
650 941 910
www.casesrurals.com/rural/calmarc
actes i festes de primavera

Sant Isidre.
Dia 15 de maig, es fa festa el cap
de setmana més proper

castellar de N’hug
Ajuntament
Oficina de Turisme
Dispensari
Museu del Ciment
www.castellardiba.es
castellarh@diba.es

938 257 050
938 257 016
938 257 057
938 257 010
938 257 037

RESTAURANTS/HOTELS
Alt Llobregat (P)
938 257 074
938 257 035
El Caliu (R)
938 257 030
El Celler (R)
938 257 081
El Molí (R)
938 257 080
Els Minairons (R)
938 257 015
Fonda Franxicó (P)
La Farga S. Vicenç de Rus (P) 938 257 071
938 257 065
La Muntanya (P)
938 257 073
La Neu (P)
938 257 089
Les Fonts (H)
938 257 064
Pere Miquel (P)
TURISME RURAL

Ca l’Armengou
Cal Xesc
www.calxesc.com

938 222 491
627 426 836

castellar del riu
Ajuntament
Alcaldia
Dispensari
Museu del Ciment
www.castellar.cat
castellr@diba.es

938 212 775
608 998 663
938 257 057
938 257 010
938 257 037

CAMPINGS

Font Freda
938 210 354
www.campingfontfreda.com
938 210 395
Aigua d’Ora
www.aiguadora.com
RESTAURANTS/HOTELS
La Creu (BR)
937 441 323
937 441 323
Nòrdic (R)
937 441 180
Els Roures (R)
655 145 165
Font Freda (R)
TURISME RURAL

Pallissa de Puigventós 938 220 365
Cobert de Puigventós
938 220 365
Casa Gran de Puigventós 938 220 365
www.puigventos.com
casapuigventos@hotmail.com
Casa Nova de les Fonts 937 441 011
www.cancabra.com

cercs
Ajuntament
Dispensari Cercs
Dispensari Sant Jordi
Dispensari Rodonella
Dispensari Sant Corneli
Escola Bresol
CFI Cercs/Berguedà
CEIP Sant Salvador
Farmàcia
Museu de le Mines
www.cercs.net
cercs@diba.es

938 247 890
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

RESTAURANTS/HOTELS
Ca la Bòrnia (R)
938 248 277
628 356 515
Cal Joan (BR)
938 248 438
El Racó de la Llum (R)

Estany Clar (R)
La Masia (BR)

938 220 879
938 248 602

Les Piscines (BR)
Sant Jordi (BR)
Santa Bàrbara (R)

938 248 601
938 248 396
938 248 209

TURISME RURAL
Casanova de les Garrigues 938 212 121
Refugi de la Casanova
938 212 121
www.vilaformiu.com
actes i festes de primavera

Festa de Sant Jordi. (23 d’abril).
Festa del Rosaret.
(7, 8 i 9 de maig).
Mercat setmanal Cercs (dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi (dimarts)

l’espunyola
Ajuntament
938 231 055
www.castelldelareny.en.eresmas.com
www.casserres.cat
RESTAURANTS/HOTELS
Cal Majoral (H)
938 230 582
938 230 011
Cal Marsalet (R)
938 230 378
Cal Parera (R)
TURISME RURAL
Cal Cosme
938 250 759
www.barbats.com
barbats@barbats.com

fígols
Ajuntament
www.figols.diba.cat
figols@diba.cat

938 248 052
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gironella
Ajuntament
Servei de Vigilants
Bombers
CAP
Creu Roja
Residència Sant Roc
www.viladegironella.net
gironella@diba.es
CAMPINGS
Camping Gironella
campinggironella.cat
avia@diba.cat

938 250 033
938 228 181
938 228 480
938 250 321
938 250 005
938 250 006

TURISME RURAL

938 228 478

actes i festes de primavera

Mercat setmanal (dimecres)

actes i festes de primavera

Aplec de Sant Miquel
8 de maig.

Ajuntament
973 370 055
Museu
973 370 055
Dispensari
973 370 201
Centre de Muntanya
973 370 016
Escoles
973 370 264
www.gosol.ddl.net
ajuntament@gosol.ddl.net
CAMPINGS
Cadí Vacances
973 370 134
www.cadivacances.com
www.bergaresort.com
RESTAURANTS/HOTELS
Cal Puxica (R)
973 370 261
973 370 274
El Forn (Cal Moixó) (R)
973 370 075
Franciscó (P)
973 370 072
Triuet (P)
TURISME RURAL

gisclareny
Ajuntament
www.gisclareny.info
gisclareny@diba.es
Refugi Cal Tasconet
info@santmarco.com
www.santmarco.com

TURISME RURAL
Rústic Vilella
637 536 350
www.rusticvilella.cat
info@rusticvilella.cat

gósol
938 251 529

RESTAURANTS/HOTELS
Arsenal (BR)
938 251 487
938 228 390
Cal Pajares (R)
938 250 929
Cal Peret (R)
938 250 785
Carmona (BR)
938 251 085
Celler El Racó (BR)
938 228 259
El Celleret (BR)
938 250 180
Gironella (R)

Cal Closca
info@santmarco.com
www.santmarco.com

RESTAURANTS/HOTELS
Cal Miseria
937 441 180

937 441 020

937 441 016

Cal Puxica
Cal Tinent
Ca l’Esteve
www.calesteve.com

973 370 058
973 370 029
973 370 126

actes i festes de primavera
Mercat setmanal (dissabte)

guardiola

de berguedà

Ajuntament
938 227 059
Dispensari
938 227 172
Urgències
608 591 133
www.guardioladebergueda.net
guardiola@diba.es
CAMPINGS
El Berguedà
938 227 432
www.campingbergueda.com
RESTAURANTS/HOTELS
Ca l’Asensi (BR)
938 227 565
938 227 178
Cal Companyó (Hs)
938 227 265
El Cadí (BR)
938 215 353
El Jou (H)
660 158 333
El Mesón (BR)
938 227 672
El Recó de l’Avi (BR)
938 226 009
La Brasa (BR)
938 227 660
Moixeró (BR)
Mercat setmanal (dissabte)

montclar
Ajuntament
montclar@diba.cat

938 231 092

RESTAURANTS/HOTELS
Hostal de Montclar (BR) 938 230 330
actes i festes de primavera

Trobada de Caramelles (dilluns de Pàsqua).

montmajor
Ajuntament/Dispensari
Museu de l’Art del Bolet
Escoles
Llar d’infants
www.montmajor.diba.es
montmajor@diba.es

938 246 000
938 246 067
938 246 152
938 246 150

RESTAURANTS/HOTELS
El Cafè de Dalt (BR)
938 246 056
938 246 068
Gargallà (BR)
938 246 051
La Plaça (BR)
TURISME RURAL
Can Guilella
938 246 137
www.canguilella.com
938 246 137
Corral de Cal Vima
608 635 900
La Barraca
www.casalabarraca.com
actes i festes de primavera

Sorba. Primer diumenge de maig.
Pujol de Planés. Diumenge desprès
de l’Ascenció.
Mercat setmanal (dimecres)

la nou
Ajuntament
938 259 000
www.lanou.bergueda.es
nou@diba.es
RESTAURANTS/HOTELS
Camprubí (P)
938 259 005
938 248 062
L’Anglada (R)
938 259 034
Marginet (P)

olvan
Ajuntament
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal
www.olvan.cat
olvan@diba.cat

938 250 013
938 221 999
938 228 619

RESTAURANTS/HOTELS
El 9 Rovelló (BR)
931 145 158
616 433 722
El Niu (BR)
938 220 862
Fonda del Centre (R)
L’Estació del Carrilet (BR) 938 211 983
938 221 501
SoliCel (BR)

TURISME RURAL
Collcervera Cinc Alzines 937 441 293
Collcervera Font de la Tosca937 441 293
Collcervera La Foranca 937 441 293
Collcervera La Vinya
937 441 293
www.collcervera.com
info@santmarco.com
La Volta
938 250 906
El Baluart
938 250 906
Cal Cisteller
938 250 906
www.casaferreres.com
calmasover@hotmail.com
Sant Salvador
938 250 137
Cal Marigot
938 250 137
www.casaballaro.com
info@casaballaro.com
Casa Cabots I
938 250 906
Casa Cabots II
938 250 906
www.casacabots.com
info@santmarco.com
actes i festes de primavera

Primera Fira Tèxtil de les Colonies
Industrials.
Del 2 al 4 d’abril.
Festa de Santa Maria de Valldaura:
missa i portes obertes al Centre
Amalgama. Primer de maig.

la pobla
Ajuntament
Oficina de Turisme
Dispensari
Col·legi
www.poblalillet.cat
lillet@diba.es

de

lillet
938 236 011
938 236 146
938 236 006
938 236 225

CAMPINGS
Molí de l’Espelt
938 236 502
www.cadivacances.com
www.bergaresort.com
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RESTAURANTS/HOTELS
Cerdanya (R)
938 237 879
938 237 829
El Verger (R)
938 236 076
Nuria (BR)
938 236 162
Pericas (P)
937 441 095
Santuari Falgars (Hs)
TURISME RURAL

Sarga Masia Sarga
www.masiasarga.com
info@masiasarga.com

938 236 547

actes i festes de primavera

Diada de Sant Isidre.
15 de maig al Monestir de Santa Maria de Lillet
Caminada popular.
1er diumenge de juny.
Mercat setmanal (disabte)

puig-reig
Ajuntament
938 380 000
Policia Local
938 380 525
Centre Assistencia Primà. 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
www.puig-reig.cat
ajuntament@puig-reig.com
CAMPINGS
Puig-reig
938 380 190
www.campingpuigreig.com
www.bergaresort.com
RESTAURANTS/HOTELS
Baixador (R)
938 380 002
938 392 308
Ca les Noies (R)
938 380 575
Cal Marçal (R)
938 290 897
Cal Picó (R)
El Celler de Ca la Quica (R) 938 380 220

El Mirall de l’Arcadia (R) 938 290 505
677 236 625
Joventus (BR)
TURISME RURAL
Cal Blanquillo
938 380 347
Serra de Cap de Costa I 938 380 316
Serra de Cap de Costa II 938 380 316
Camí Ral I
938 380 392
Camí Ral II
938 380 392
www.casallado.com
camiral@casallado.com
Cal Moixó
937 449 104
www.calmoixo.com
actes i festes de primavera

Festa Major. Primer cap de setmana
després de Sant Antoni Abad.
Mercat setmanal (divendres)

la quar
Ajuntament
Alcaldia
www.laquar.net
quar@diba.es

938 250 013
609 757 547

TURISME RURAL

Sant Maurici
www.calxesc.com

937 441 314

actes i festes de primavera

Pujada a l’Ermita. 15 de maig.

sagàs
Ajuntament
www.ajsagas.org
sagas@diba.es

938 251 150

RESTAURANTS/HOTELS
Masia Els Casals (HR)
938 251 200

TURISME RURAL
Cal Masover de Vilardaga 938 228 972
El Segnari
938 228 972
www.calmasover.com
calmasover@hotmail.com
La Roca
655 983 584
www.masoverialaroca.com
casapuigventos@hotmail.com
Masoveria de Vilanova
938 228 970
Cal Colom
938 228 970
El Pou Petit
938 228 970
El Pou Gran
938 228 970
www.masiavilanova.com
info@masiavilanova.com
La Rovira
938 251 100
www.masiavilanova.com
larovira@agronet.org
Les Cases
938 228 971
www.rcp-lescases.com
lescases@rcp-lescases.com
Casamira
938 250 015
Molí de Canellas
938 250 015
www.casacanellas.com
info@casacanellas.com
La Sala de Biure
938 251 467
www.saladebiure.com
agroturisme@saladebiure.com

saldes
Ajuntament
Oficina de Turisme
Farmàcia
Dispensari
Escola
www.saldes.cat
saldes@diba.es

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

CAMPINGS
Repós del Pedraforca
938 258 044
www.campingpedraforca.com
pedra@campingpedraforca.com
Mirador del Pedraforca 938 258 062
www.miradorpedraforca.com
camping@miradorpedraforca.com
938 258 103
Can Susèn
www.campingsusenpedraforca.com
RESTAURANTS/HOTELS
Cal Carinyena (BR)
938 258 025
938 258 054
Cal General (P)
938 258 081
Cal Xic (P)
El Cruse de Cal Xisquet (B) 938 258 040
Racó del Pedraforca (R) 609 216 458
Repós del Pedraforca (R) 938 258 044
938 258 071
L’Arc (B)
938 258 103
Susen (R)
938 258 021
Hostal Pedraforca (H)
www.pedraforca.com
TURISME RURAL
Cal Cuiro I
938 258 092
Cal Cuiro II
938 258 092
www.calcuiro.com
Cal Mianet “El Parxet”
610 465 645
Cal Mianet
610 465 645
www.calmianet.com
info@calmianet.com
Cal Xic
938 258 081
irkasu@hotmail.com
Mercat setmanal (dijous)

sant jaume de frontanyà
Ajuntament
938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net
st.jaume@diba.es
RESTAURANTS/HOTELS
Antiga Casa Marxandó (P) 938 239 002
938 239 006
Ca l’Eloi (R)
TURISME RURAL
Casablanca
938 239 280
info@turismeruralsantjaume.com
actes i festes de primavera

Aplec dels Oms. Dilluns de Pàsqua.

sant julià de cerdanyola
Ajuntament
938 227 667
Dispensari
938 227 678
Farmaciola
938 227 678
Parròquia
938 227 447
Taxi
938 227 026
Escola l’Albiol
938 227 306
www.santjuliadecerdanyola.cat
st.julia@diba.es
RESTAURANTS/HOTELS
La Marieta (BR)
661 741 293
TURISME RURAL
Cal Arderiu
938 227 487
www.calalderiu.com
actes i festes de primavera

Cantada de Caramelles.
Festa de les Truites
Vot del poble a Falgars. Maig.
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sta. maria

de

Ajuntament
www.stmerles.diba.es
st.m.merles@diba.es
CAMPINGS

La Vall de Merlès
campinggironella.cat
avia@diba.cat

n serveis n turisme n restauració

merles
938 250 400

938 251 230

RESTAURANTS/HOTELS
Sant Cristòfol (P)
938 250 525
TURISME RURAL
Cal Tracanet
938 250 476
932 015 315
L’Anglada
938 251 230
Masoveria Riambau
info@campingvalldemerles.com

vallcebre
Ajuntament
Dispensari
Escola
Exposició M.A.
www.vallcebre.cat
vallcebre@diba.es

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

RESTAURANTS/HOTELS
Castellnou
649 202 771
Ca l’Agustinet
937 441 362
619 453 304
Cal Borni
TURISME RURAL

Cal Victòria
938 212 923
www.calvictoria.com
nuriacasasballara@hotmail.com
Cal Monjo
636 007 395
www.calmonjo.cat
Ca l’Agustinet
937 441 362
www.masiacalagustinet.com
info@masiacalagustinet.com

actes i festes de primavera

Cantada de Caramelles
i truitada popular. Per Pàsqua.
Mercat setmanal (dimarts)

vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Escoles
Local Pirinenc
www.vilada.net
vilada@diba.es

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

RESTAURANTS/HOTELS
Cal Candi (R)
938 238 313
938 238 154
Comellas (R)
TURISME RURAL
Cal Xocolater
938 238 383
938 238 383
Cal Xocolater II
938 238 383
Cal Xocolater III
938 238 383
Cal Xocolater IV
www.calxocolater.com
info@calxocolater.com
Les Eres de Guardiolans 938 238 383
www.leseres.com
leseres@leseres.com
actes i festes de primavera

Pàsqua cantada de caramelles i festa
Truitada el dilluns.

RESTAURANTS/HOTELS
Cal Fuster (P)
938 204 911
TURISME RURAL

La Cuina
938 390 528
938 390 528
L’Hera
938 390 528
La Sala
aure37@gmail.com
Casa Albareda
938 390 611
info@casaalbareda.com
www.casaalbareda.com
Les Sitges
938 204 464
torr_@_hotmail.com
www.casarural-lessitges.com
La Casanova d’Escardivol 938 390 754
938 390 754
El Forner
info@escardivol.com
www.escardivol.com

museus
Museu Comarcal Berga 938 211 384
www.turismeberga.cat
aj022-ofturisme@ajberga.cat
Museu de les Mines Cercs 938 249 025
www.mmcercs.cat
mcercs@diba.es
Museu del Tren del Ciment 938 570 037
www.mmcercs.cat
museuciment@mnactec.com

informació turística
Consell Comarcal del Berguedà
C. Barcelona, 49 3er. Berga
Àrea Comarcal de Turisme
Ctra. c-16 km 96.2 Berga
Centre Massís del Pedraforca
Ctra. c-16 km 96.2 Berga
Parc Natural Cadí-Moixeró
Ctra. c-16 km 96.2 Berga
Oficina Consorci Parc Fluvial
Ctra. c-16 km 96.2 Berga

938 213 553
avia@diba.cat
938 221 500
avia@diba.cat
938 258 005
avia@diba.cat
938 244 151
avia@diba.cat
938 380 659
avia@diba.cat

emergències
Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra Berga
Bombers de Berga
Bombers de Gironella
Bombers de Puig-reig
Bombers de Guardiola de Berguedà
Creu Roja de Berga
Creu Roja de Gironella
Urgències Alt Berguedà
Hospital Sant Bernabé

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

viver i serrateix
Ajuntament
938 204 922
www.viverserrateix.net
viver@diba.es

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

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

a RIPOLL

RIU BASTARENY

a TUIXENT

RIU LLOBREGAT

MAÇANERS

a CAPDEVÀNOL

a RIPOLL

a ST.QUIRZE
DE BESORA

a SANT LLORENÇ
DE MORUNYS

a VIC

PRATS DE
LLUÇANÉS

a SOLSONA

CARDONA

a MANRESA
a BARCELONA
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