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A gaudir de l’estiu
ÉS EVIDENT que el Berguedà ofereix un
ventall d’oferta cultural i de lleure magnifica.
I és evident, també, que a l’estiu la nostra
comarca esdevé un punt de trobada
magnífic per als amants de les activitats
a l’aire lliure, de tenir contacte amb la
natura i aprofitar totes les possibilitats que
ens ofereix. I que valgui tot el que s’ha dit
també per a la Cerdanya, la comarca veïna,
preciosa, de la qual en aquest número us
oferim algun “tastet”.
De fet, és ben sabut que totes aquelles
activitats socials que comporten una certa
proximitat entre iguals, com els esports, les
festes populars, les escapades culturals
i, en definitiva, tot això que els de ciutat
van batejar com el “turisme rural”, són un
veritable regal per al cos i per a la ment. I,
a més a mes, suposen una manera natural

i eficient d’enfortir vincles. És l’estiu, ha
arribat el bon temps i és l’hora de poder
gaudir del nostre país. En aquest Tasta us
presentem alguns dels trets, dels llocs, de
la gent que han fet i que fan de les nostres
contrades uns espais únics.
Això sí, a l’estiu ens apareix un enemic
al qual cal fer front des de la responsabilitat
personal, de cadascú, més absoluta: el
foc. Són massa vegades, i lamentablement
la nostra comarca n’és un testimoni, que
els boscos cremats per la irresponsabilitat
de les persones han estat la notícia de
portada dels mitjans de comunicació
en aquesta època de l’any. Per tant, cal
extremar les precaucions que, de fet, son
ben senzilles d’aplicar: sota cap excusa ni
cap circumstància es pot fer foc al bosc.
Bon estiu a tots. 
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l’apunt

Cristina Muñoz Clotet
Directora “Nit de Patum”

Nit de Patum a TV3
TINC LA SORT de fer una feina que no només m’agrada, sinó que
em satisfà plenament. És creativa, engrescadora, amb objectius de
servei públic... Es pot millorar una feina així? Encara que sembli que
no és possible, sí que ho és. Fa uns mesos, s’hi va afegir un motiu
més de satisfacció quan en Francesc Fàbregas, cap de culturals i
especials de Televisió de Catalunya, em va cridar al seu despatx
per donar-me una gran alegria: retransmetre La Patum d’enguany.
Poder compartir amb tots els catalans allò que més t’estimes, que
—any rere any— t’emociona i que et fa sentir orgullosa de ser d’on
ets, és una sort, una gran sort.
El repte era gran: fer viure La Patum als patumaires i descobrirla per aquells que encara no la coneixien. Un repte que només es podia aconseguir amb un treball en equip. Un equip televisiu respectuós
i amant de la festa que pogués treballar colze a colze amb els responsables i els que la fan possible. La major part dels professionals
que van fer possible la transmissió han estat o estan molt vinculats
a Berga i La Patum (des de l’Espartac Peran i el Linus Puchal,
presentador i productor, que no se la perden en els darrers anys,
fins al realitzador Toni Juanet, que va passar bona part de la seva
infància i joventut al Castell). Els que no la coneixien es van apuntar

al projecte amb devoció i desitjosos de gaudir-ne. Crec que aquest
esperit era evident en les reunions que vam fer amb l’Ajuntament, el
Patronat i els Caps de Colla, i que per això ben aviat es van establir
complicitats entre tots nosaltres. La voluntat de respectar la festa i de
mostrar-la el millor possible va ser el que ens va esperonar a tots per
aconseguir el nostre objectiu: mostrar les vessants històrica, religiosa
i antropològica de La Patum però donant el protagonisme a la visió
dels ulls dels patumaires, d’aquells que més la viuen i l’estimen. I ferho amb emoció, sentiment i passió. No podíem transmetre la manca
d’aire que se sent quan portes una careta de Ple, ni l’olor que fan els
fuets un cop cremats, ni la sensació de la vidalba sota els peus al
marxar de la plaça... però havíem d’intentar-ho. I el Miki Esparbé i el
Martí Montes eren les persones ideals per fer-ho.
L’èxit d’aquesta primera transmissió de La Patum per TV3 ha estat fruit del treball conjunt, amb la col·laboració de tots els patumaires, i
com no podia ser d’una altra manera, d’una gran festa que, any rere any,
mostra perquè és tan gran. No sé què succeirà en anys posteriors, però
espero poder tornar a veure aviat la cara de satisfacció de tots (equip,
caps de colla,... tothom que hi va treballar) en veure que tot sortia com
s’havia previst. De moment, compto els dies fins a la propera Patum. 
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Balma Badal

Jordi Rafart:
Nascut a Berga, representa
la nova cara de la tradició
tèxtil berguedana.
La marca Jordi Rafart s’està
estenent a marxes forçades
i cada vegada és més
la gent que s’interessa
pels seus dissenys.
La seva firma ha estat
present en llocs tan diversos
com la gala olímpica
de Rio de Janeiro o
el Congrés dels Diputats

“Estimo la llibertat!
Fins i tot en
la moda...”
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n Jordi Rafart

LA CREACIÓ D’UNA LÍNIA de mocadors de
seda per la Patum i la presentació de la seva
pàgina web són algunes de les iniciatives en
què s’ha centrat les últimes setmanes.

—Abans de graduar-te en Disseny Tèxtil i Indumentària per l’Escola Superior de Disseny de
Sabadell, ja havies realitzat alguns cursos d’il·lustració i patronatge a l’Institut Mediterrani de
la Moda de Tarragona. Per tant, la passió que
et desperta el món del disseny tèxtil és una realitat que experimentaves ja des de petit. Com
vas començar a sentir interès per aquest món?

—Com sempre dic, jo ja vaig néixer amb el disseny a dins. Des que era petit m’ha interessat molt
el món dels volums de les robes. De fet, recordo
perfectament que, de nen, un amic dels meus
pares es dedicava a fer vestits i a arreglar-los, i
jo anava al taller i jugava per allà, em tenia meravellat. Aquí va ser, també, quan vaig començar a
dibuixar. En un principi dibuixava de tot, com tots
els nens, però poc a poc vaig anar-me centrant
només en les dones i els seus vestits. Encara conservo uns 8.000 dibuixos d’aquella època!
A part d’això, el que passa és que el disseny
de moda no és una professió que ningú t’ajudi a
fer-la. D’entrada, ningú no et proposa que pots
escollir aquest camí, perquè sembla una mica superficial. Però més enllà de la influència que això
pugui causar, jo tenia molt clar que havia de tirar
per aquí i vaig pensar que m’era igual.
—Una vegada consolidat com a dissenyador
titulat, quins van ser els primers projectes en
què vas treballar?
—Bé, la primera feina que vaig tenir va ser amb
el David Valls. Vaig començar-hi a l’equip de disseny la tardor del 2005, i m’hi vaig estar fins a la
primavera del 2008, que és quan jo ja vaig començar a fer la meva marca. Amb ell vaig aprendre moltíssim perquè des del primer moment em

va deixar total llibertat. A la primera temporada
vaig dissenyar jo unes quantes peces, poques,
però ja cap al final dissenyava pràcticament tota
la col·lecció jo. A més, em va ensenyar a seguir
tot el procés de creació d’una peça: fins i tot
compràvem nosaltres mateixos els fils. Em deixava fer molt la meva, i, a sobre, mai em va faltar
reconeixement.
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Tot i això, em faltava l’orgull de poder firmar
una creació amb el meu nom. Aquí va ser quan,
durant la temporada tardor-hivern 2007-2008,
vaig decidir presentar una petita col·lecció a Ego
Cibeles, la versió jove del saló de moda de Madrid. No vaig acabar desfilant, perquè no era una
col·lecció espectacle, però sí que em van escollir
per estar al showroom.
Allà vaig tenir un èxit que no m’esperava i la
reacció que va tenir el públic davant la meva col·
lecció va ser brutal. Va ser molt impactant i em va
donar molta força a mi mateix. Si no hagués anat
així, estic segur que hauria seguit lluitant, però
va ser definitivament un punt d’inflexió important
en la meva carrera perquè vaig veure que havia
d’apostar durament per aquest camí: vaig veure
clar que havia de centrar-me en la funcionalitat,
perquè la moda no és art. Un art no ha de tenir
funcionalitat i, en canvi, una peça de roba sí.
—La marca jordirafart s’està expandint cada
vegada més ràpid. Poc a poc, t’has anat consolidant com un autor innovador que persegueix una filosofia trencadora amb tot el
que s’ha vist fins ara. Quines són les bases
d’aquesta manera de treballar?
—D’entrada, la filosofia de Valls, de conservar el
procés artesanal, mimar la col·lecció i formar part

“

Jo vaig néixer amb
el disseny a dins.
	Des que era petit
m’ha interessat molt el món
dels volums de les robes”

de tot el procés de producció, l’he mantingut.
Però també hi he afegit una concepció diferent de
les talles. Sempre m’ha atabalat el fet que, per les
raons que sigui, un cos et negui donar la imatge
que un vol donar de si mateix a la societat. I bé,
aquesta frustració sempre m’ha afectat molt i vaig
pensar que s’havia de buscar una solució i adaptar-la a tots els cossos.
Aleshores he apostat per fer un joc de talles
estructurat amb colors. És a dir, en comptes de
números, hi ha una etiqueta de color que identifi-
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ca un volum. La talla groga és la petita, la mitjana
és la negra i la blanca és la gran. I, últimament,
hem hagut d’afegir el color turquesa per a una
talla més gran i el fúcsia per a una de més petita
encara. N’estic bastant orgullós, perquè tot i que
les clientes habituades ja saben què compren, en
general he aconseguit que es compri una opció,
no una XL o una 48.
—El disseny pel qual apostes ofereix un producte molt creatiu i, sobretot, molt especial.
Com ho aconsegueixes?
—Bé, per començar, crec que el que jo ofereixo és un producte difícil. Trenca tant els estere-

otips del concepte de la moda que, d’entrada, o
t’agrada molt o no t’agrada gens. I jo crec que
això que dius s’aconsegueix, sobretot, amb els
teixits. S’adapten al cos però no s’arrapen, tenen
caiguda, tenen pes i donen personalitat, però en
cap moment fan sentir incòmode. No són coses
que et queden encotillades.
Per començar, sempre fem una línia més
clàssica en totes les col·leccions. I, de fet, és per
aquí per on entren les clientes noves. Perquè costa adaptar-s’hi. És una col·lecció que malgrat ferte sentir segur, et fa sentir diferent i exclusiu, i això
no tothom ho tolera bé.
A part, però, hi ha un conjunt de clientes que
ho veuen claríssim de cop, i escullen les peces
més diferents ja d’entrada. I, evidentment, també
hi ha una part del públic que no hi entrarà mai
perquè no li agrada gens. Jo sempre dic que no
tinc un perfil marcat, ni d’ideologia ni d’edat de
les clientes, però sí que hi ha un perfil psicològic.
Gent que vol demostrar una certa força i una comoditat amb ella mateixa.
—Aquesta línia elegant, pràctica i sofisticada
la podem observar, també, en l’última col·
lecció, inspirada en el cava. Enguany, però, hi
has afegit un tret distintiu: utilitzes més colors
llampants, no és així?

—En aquesta col·lecció hi ha de tot: des de peces sofisticades fins als bàsics de sempre, des
de peces juvenils fins a peces per gent d’edat
més avançada. En definitiva, és un treball bastant
obert. I, és cert, la màxima aportació d’aquesta
col·lecció han estat els colors. S’han venut molt
bé els verds, els llimes i el fúcsia. És una nova
aportació que hem aplicat una mica de prova, per
veure com aniria. Que en definitiva és el que es fa
sempre, s’ha d’anar jugant amb això: el que no
pots fer és seguir sempre la línia del que has venut segur. S’ha d’innovar, perquè sinó, després,
acaba cremant.
—Dius que, a part de les clientes fidels que
cada vegada s’endinsen més en la marca,
darrerament n’hi ha moltes que comencen a
introduir-se en aquesta col·lecció. Com vius
aquesta tendència a créixer?
—Crec que el fenomen de créixer s’ha de viure
amb lògica. El que jo no pretenc és fer una em-
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presa desnaturalitzada del que ha estat jordirafart
al principi. Per a mi créixer i perdre els orígens
personalitzats —casi mimats— que dono a totes
les meves creacions, és un crim. Considero que,
en general, aquest mecanisme de vendre s’ha
perdut perquè a hores d’ara es produeix massivament. I, per tant, si créixer suposa perdre això,
a mi no m’interessa. No, perquè estaria perdent la
meva pròpia essència.
Sí que s’ha de créixer, però amb lògica, controlant una mica la situació. Se’m fa una mica
difícil pensar en un moment en que jo no pugui
controlar el procés de crear i fer els patrons. Això
sempre he dit que és molt important en la meva
col·lecció, perquè el que jo tinc al cap, és el que
es materialitza, i això no passa gaire en lloc més.
—A part d’això, les últimes setmanes has estat immers en el projecte de la creació d’una
línia de mocadors de seda per a la Patum.
D’on va sorgir la idea?

Era una cosa que portava al cap des de fa molts
anys. Jo sóc molt fan de les patums de lluïment,
perquè trobo que hi ha un glamour que no l’explotem, però sempre he pensat que quan hi vas,
mai saps ben bé com vestir-te. Hi ha gent que
sembla que vingui directament de les patums del
vespre i, en canvi, hi ha gent que es muda i s’arregla moltíssim.
Finalment, aquest any em vaig decidir a ferho. En un principi, era un projecte per vendre entre les clientes, una miqueta en petit comitè. Però
es va anar estenent i es va acabar creant un producte totalment oficial. Vam parlar amb l’Ajuntament, ho vam consultar amb el Patronat que eren
els que hi tenien l’última paraula i bé, vaig pensar

“

Crec que el que
ofereixo és un
producte difícil.
Trenca tant els esterotips
del concepte de la moda
que, d’entrada, o t’agrada
molt o no t’agrada gens”

en crear un mocador patumaire però que tingués
també un toc jordirafart. Per tant, vaig apostar per
un brodat tradicional i acceptable per tothom.
A part d’això, el que sí que marca una mica
de diferència, és la part dels colors. Per una part,
hi ha els tradicionals verd, negre i vermell. Però a
la del brodat hi hem inclòs colors com el fúcsia, el
verd tosca i un color marró. Aquests són colors
que no surten del que és el sí patumaire: el fúcsia
és al vestit de la geganta, el verd fosc el trobem a
les guites i el marró xocolata és el de l’àliga. Per
tant, són colors que hi són sempre presents però
que s’aprecien molt més durant el dia. Per aquest
motiu el mocador es titula “Esclat de llum”.
—Fa unes setmanes que vas estrenar la nova
web per expandir les teves creacions a través de la xarxa. Quins altres projectes tens
en ment?
—De projectes sempre n’apareixen. Per començar, sóc una persona a qui li costa molt tenir un
no, i això et complica les coses a vegades, però
també t’aporta positivitat. Bàsicament suposo
que el projecte més important que tinc, ara per
ara, és créixer amb un ordre i amb una lògica.
Conservant l’essència de tot el que he aconseguit
fins ara, perquè és el que li agrada a la gent i,
sobretot, a mi mateix. 
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La fotografia de Juli Bover
SOC FILL de Bagà, tinc 48 anys i em vaig iniciar en
el món de la fotografia a l’adolescència gràcies a un
manual a distància que corria per casa.
Als 19 anys vaig muntar un laboratori fotogràfic
particular i a més vaig anar ampliant els coneixements a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya,
durant aquell temps vaig fer sobretot fotografia familiar i de vacances, però des de fa uns vuit anys,
coincidint que els meus fills es van fent grans, i a
l’entrada com membre actiu a l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga he intensificat molt
la fotografia de natura i la participació en concursos d’àmbits des de comarcal a internacional. La
fotografia em dóna una sensació de pau i llibertat,
primer faig un projecte mental sobre el què vull fer i
tot seguit comença la feixuga càrrega de portar tot
el material, a vegades prop de vint quilos, cap el
lloc escollit i tenir la paciència d’esperar el moment
idoni, de llum o meteorologia, per fer la foto, malgrat
que a vegades no hi ha sort, ho torno a intentar.
M’agrada tot tipus de fotografia, però on em sento més còmode és amb la fotografia de paisatge, de
fauna salvatge, de viatge, i d’esports d’acció i d’elit.

 publicacions i concursos més destacats
w PREMI RAMÓN D’URTX LA POBLA DE LILLET 1982
w 1er I 5É PREMI “XIV CONCURS DE FOTOGRAFÍA PARC NATURAL
CADÍ MOIXERÓ 2006, TEMA: RACONS AMAGATS DEL PARC”
w PREMI “AJUNTAMENT DE BAGÀ CONCURS FIA FAIA 2006”
w 1er PREMI “XV CONCURS DE FOTOGRAFÍA PARC NATURAL
CADÍ MOIXERÓ 2007, TEMA: EL MÓN ANIMAL AL PARC NATURAL”
w 3er PREMI CATEGORIA GENERAL XX CONCURS DE FOTOGRAFIA
NATURALISTA DE GIRONA 2007.
w MILLOR COL·LECCIÓ CONCURS DE FOTOGRAFIA IMATGES
DE PUIGCERDÀ 2008.
w 1er PREMI A LA FESTA DE LA FOTOGRAFIA DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE FOTOGRAFIA 2008.
w MEDALLA DE BRONZE PER ESPANYA A LA SECCIÓ D’IMATGE
PROJECTADA A LA 14ª BIENNAL FIAP NATURA 2008
w 1er PREMI CATEGORIA NATURALESA FOTO NIKON 2008
w 1er PREMI XVII CONCURS ESTATAL DE DIAPOSITIVES PUIGREIG
FCF 2009/5
w MEDAL-JUDGE’S CHOICE 2009 SUNCOAST VIRTUAL PALM HARBOR,
FLORIDA, USA
w PREMI D’HONOR XXXVII CONCURS NACIONAL DE DIAPOSITIVES DE
BARCELONA (GRUP FOTOGRÀFIC D’HORTA) 2009
w 2on PREMI XVIIÈ CONCURS PARC NATURAL CADÍ MOIXERÓ 2009,
TEMA: 25 CIMS DEL PARC NATURAL
w EXPOSICIÓ INDIVIDUAL “IMATGES DEL RESCAT DE LES CENT
DONZELLES” BAGÀ 2009
w 1er PREMI I ACCÉSIT III CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL BERGUEDÀ
“MEMORIAL JOAN RIBERA I FORNELLS” 2009
w 2on PREMI “1ER CONCURS FOTOGRAFIA DIGITAL CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ” 2009
w PREMI “MILLOR FOTOGRAFIA DE MUNTANYA” EN XXXIV SALÓ ESTATAL
TROFEU ÀMFORA DEL MARESME I CIUTAT DE MATARÓ 2009
w FIAP MENTION OF HONOUR MONOCHROME PRINTS, AQÜEDUCTE 2010
XI BIENNAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA
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El fotògraf berguedà

Juli Bover,
capta la
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força d’un sentiment
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 Els pobles

n

borredà
Joan Roma, alcalde

Borredà acull la 2a Mostra de
Formatges Artesans de Catalunya
L’ANY PASSAT, Borredà va celebrar la
primera Mostra de Formatge Artesanal,
el resultat de la qual, tant de participació
directa com indirecta, va ser magnífic. Així,
després de fer el balanç i la valoració corresponents, els impulsors de la mostra han
decidit convocar la segona edició, també a
Borredà, per als dies 11 i 12 de setembre
vinent.
I és que, en vistes de l’èxit obtingut en
la Mostra de l’any passat, és lògic que es
continuï pel mateix camí, tot introduint alguns petits canvis en allò que es pot millorat o innovar.
Val a dir, que tot i la voluntat de l’organització que la mostra pugui ser itinerant i
visiti altres municipis, amb la presència de
mestres formatgers, s’ha considerat que
encara no és el moment oportú de fer-ho i,

per aquest motiu, enguany es tornarà a fer
a Borredà. Lògicament, encantats d’acollir la segona edició i encantats d’oferir a
d’altres municipis la possibilitat d’acollir la
Mostra en properes edicions.
Ho he dit en altres ocasions i per altres
motius. Cada poble ha de trobar la manera
de potenciar-se, de diferenciar-se dels altres i d’apostar sempre per la bona organització i la qualitat. En aquest cas, aquests
factors es varen donar i aquí rau la clau de
l’èxit de la Mostra de Formatge Artesanal.
Malament quan es vol copiar, reproduir o
traslladar, mimèticament, una experiència
d’un lloc a un altre. Perquè cadascú ha de
saber donar el seu toc específic i personal
a un esdeveniment com aquest.
Aquí hi influeix una mica tot, des del
lloc on ubicar la Mostra a totes les activi-
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l’equip que va oferir
les degustacions dels
formatges

tats paral·leles que s’hi vulguin fer. L’any
passat, per exemple, va tenir un gran èxit
el taller de formatge per a nens i nenes,
del que enguany se’n repetirà l’experiència
i, a més, es farà un taller per als adults. O
la col·lecció de pòsters de la primera edició, que ara passarà a estar en els propis
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Els pobles

n

borredà

mostradors de cada mestre formatger. O
l’esplèndid audiovisual que es passava al
llarg de tota la jornada en el Centre Cívic,
enguany es podrà contemplar de manera
continuada a la mateixa Plaça Major, on
es fa la Mostra. Per descomptat que també es repetirà el sopar amb diferents plats,
elaborats amb formatge, que va fer petit el
Restaurant de Campalans on es va celebrar.
D’altra banda, si una mostra consisteix
en contemplar i oferir un producte, no es
pot desaprofitar l’ocasió perquè la trobada
es converteixi en un fòrum de debat i propostes concretes per millorar-lo, o sobre la

seva elaboració i comercialització. L’any
passat, va tenir lloc un important debat
amb propostes concretes que després es
varen traslladar al Conseller d’Agricultura i
Acció Rural, així com també a d’altres àmbits relacionats amb el formatge.
Es lògic repetir experiència i continuar
pel camí de l’excel·lència en un producte
que, anys enrere, potser era poc rellevant
però que actualment ha conquerit un lloc
de prestigi en les millors botigues i restaurants del país i de l’estranger, per esdevenir un producte de consum molt generalitzat en les llars catalanes.
Veure aquesta realitat, provar-la i impulsar-la és el motiu principal de la Mostra
de Formatge Artesanal que se celebrarà
els dies 11 i 12 de setembre d’enguany al
poble de Borredà. Us esperem en aquest
magnífic racó de la comarca del Berguedà, envoltat de natura, tranquil·litat i bons
productes.
I felicito els impulsors, encapçalats per
Antoni Chueca, per l’encert en l’organització i la promoció del motiu de la Mostra: el
formatge artesanal.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE
RAMADERS ELABORADORS
DE FORMATGE ARTESÀ
Qui som?
Som l’Associació Catalana de Ramaders
elaboradors de formatge artesà, els formatgers artesans de Catalunya.
Què fem?
Defensem i reivindiquem els interessos
del sector, promocionem el formatge
artesà català, assessorem els formatgers,
atenem les peticions del nostres socis
i representem davant l’administració,
entre d’altres coses.
www.acrefa.com
gerent@acrefa.com
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El Formatge Artesà Català
A la nostra comarca volem donar una
imatge pròpia del que es el món del Formatge Artesà Català, comptant amb la
participació dels formatgers, els seus
productes, explicant com s’elaboren,
de quina manera es poden consumir,
i si cal conservar. I per això s’apliquen
uns criteris de selecció concrets que faran prevaldre la qualitat per sobre de la
quantitat.
La situació de moltes fires arreu de
Catalunya a on la venda passa per sobre de la qualitat (qui vent no es productor ni formatger).
Després d’aquests darrers trenta anys s’ha d’explicar a Catalunya la
Organització:

Història del Formatge Artesà i la seva
incidència en el mon rural. Hi hauran
presents en els diversos actes, ramaders, formatgers, restauradors, distribuïdors, botiguers, tècnics agroalimentaris i l’administració. Totes aquestes
persones (sectors) forment part i son
imprescindibles per al futur de tots els
sectors relacionats amb el formatge artesà català.
La 2a Mostra comptarà a més amb
diverses activitats que acostaran als interessats la realitat del Formatge Artesà
Català mitjançant, tastos, tallers per nens i
adults, un sopar amb formatges i trobades
professionals.

Amb el suport:

“
“

Després d’aquests
darrers trenta anys
volem explicar 		
a Catalunya la Història del
Formatge Artesà i la seva
incidència en el mon rural
Proposem que 		
aquesta Mostra
es pugui fer en
qualsevol poble de Catalunya
que hi hagi un formatger que
ho sol·liciti

Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

Formatge BAUMA

ACREFA

Ajuntament de Borredà

Consorci de Formació i Iniciatives

Ajuntament de Berga

Consell Comarcal

Fundació ALICIA
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festes d’estiu

➔ 23, 24 i 25 de juliol de 2010

E

n el marc incomparable d’un
magnífic indret com el que ens ofereix el
Pantà de La Baells i els seus entorns de
boscos i natura, es celebrarà com cada
any el Festival de la Baells, que aquest
2010 tindrà lloc els propers dies 23, 24 i
25 de Juliol.
Com cada any, l’objectiu d’aquest
Festival és donar vida al Pantà de La
Baells i al seu potencial turístic, ja que,
sens dubte, el turisme és un dels valors
afegits que el Berguedà pot oferir al visitant
i el Pantà de la Baells n’és un dels punts
forts tant per la seva vellesa com per les
activitats que s’hi poden practicar. Per això
aquest cop, més que mai, el Festival vol ser
un referent alhora de donar impuls a
l’oferta turística del Berguedà i tindrà uns
eixos bàsics centrats en la importància
de l’aigua i els seus usos, les activitats

turístiques, esportives i de natura i també
hi haurà un lloc per a la gastronomia i les
activitats culturals de l’entorn. A més,
d’això, i com ja es va fer en l’edició
anterior, s’ha volgut donar molta
importància a la participació dels nens, i
per aquest motiu hi haurà una oferta molt
variada d’activitats per a la mainada durant
tots els dies que duri la festa, com poden
ser espectacles infantils, un laboratori
d’experiments, jocs, inflables, i moltes
altres…
El Festival de la Baells, donarà lloc a tot
tipus d’activitats al voltant del
Pantà: concerts, esports al pantà i els
seus entorns: parapent, triatlons,
travesses, piragües, exhibicions
nàutiques… concursos: de pesca, de
fotografia, de pintura… gastronomia: amb
un tast de vins i productes del Berguedà;

xerrades
i conferències amb
ponents de reconegut
prestigi que ens explicaran la
importància de l’aigua a les seves
vides, visites i passejades a la presa,
Castell de focs artificials, i una infinitat
d’activitats que s’amplia cada cop més
per tal que tothom trobi el seu moment
per gaudir de la festa i de l’aigua. Però
el més important, i en relació al que
aquesta mateixa revista proposa, volem
que el visitant tasti els encants del
Berguedà i el Pantà de la Baells, sens
dubte n’és un d’ells. Us esperem, doncs,
al Festival de la Baells 2010 per gaudir
d’aquest tresor que ens ofereix el
Berguedà, l’aigua i la natura!
Entre els objectius també hi ha el de
divulgar els valors de l’aigua a través de

estiu
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la sostenibilitat ambiental i la garantía
econòmica i social que aporta, l’aigua
és un bé essencial a la vida, i per tant,
se n’ha de fer un consum responsable
i sostenible ja que es tracta d’un bé finit
i molt sensible a les condicions
climatològiques que no controlem.
Així mateix, volem que aquest acte
serveixi per potenciar la implicació de
tots els agents i institucions relacionats
amb l’aigua, el Pantà de La Baells i el
turisme per tal de que entre tots
aconseguim gaudir al màxim de la
riquesa que ens ofereix aquest marc
incomparable del Pantà de La Baells.
Val a dir, que la importància de
mantenir aquesta festa és cabdal en
molts aspectes però el més important,
que hem pogut anar palpant durant tots
aquests anys, és la bona acollida de la
gent envers la possibilitat d’apropar-se
al Pantà i gaudir-ne en la seva màxima
expressió perquè tot els qui hi assistiu
cada any o hi assistireu en aquesta
ocasió descobrireu un any més un lloc
màgic i apassionant. Per altra banda
no podem deixar de recordar i agrair

la participació i implicació tant de tots els
que fan possible aquesta festa, de tots els
que la organitzen i hi col·laboren d’alguna
manera i cada cop amb més ganes.
Gràcies a tots per fer possible aquesta
magnífica festa!!

Consell Comarcal
del Berguedà

Benvinguts al Festival de la
Baells 2010. Ja comença!!!

Ajuntament
de Berga

Ajuntament
de Vilada

Ajuntament
de Cercs

Consorci de Formació
Cercs-Berguedà
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portada

Castellar de n’Hug
SITUAT a l’extrem NE de la comarca, tocant al Ripollès i a la Cerdanya, al vessant sud de les
muntanyes de la Molina i del coll de la Creueta. El seu extens territori, de 46,8 km2, és molt
accidentat, amb elevacions tant importants com el tossal de Rus de 2.113 metres, el de la
Pleta Roja de 2.031 metres, la serra de Moreu de 1.559 metres i la de Montderm de 1.530
metres, amb boscos de pins, faig, roures, pollancres i freixes, i excel·lents prats naturals. En
el seu terme municipal neix el riu Llobregat, aquest paratge, d’una gran bellesa, és molt visitat
per turistes i excursionistes.
El nucli urbà de Castellar de n’Hug se situa a 1.395 metres d’altitud i s’aplega a l’entorn
de l’església de Santa Maria, d’origen romànic. És un poble amb gran tipisme, la qual cosa
ha fet que sorgeixi una infrastructura turística que és una de les bases econòmiques del poble. Altres sectors econòmics són la ramaderia, sobretot bovina, i amb menys importància
l’agricultura de secà, bàsicament de patates, cereals i farratges.
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29 D’AGOST DE 2010 A LES 11 DEL MATÍ, AL PRAT DEL CASTELL

48è Concurs Internacional de Gossos d’Atura
HI PARTICIPAN pastors qualificats de França, Andorra, País
Basc, Aragó, Illes Balears i Catalunya.
Els pastors s’han de presentar al concurs vestint la indumentària pròpia de cada lloc de procedència.
n Descripció del concurs
El concurs es divideix en dues proves. A la primera actuen tots
els gossos inscrits, a la segona només els millors classificats.
L’ordre d’actuació es determina per sorteig.
l Primera prova: es divideix en tres parts. La 1a pretén valorar l’obediència del gos. El pastor l’ha d’enviar cap al carreró
marcat amb banderoles. A més de fer-lo pasar sense que es
deixi cap banderola, el jurat farà parar el gos en dues ocasions.
Fet el recorregut, comença la 2a part en la qual el gos haurà
d’entrar amb suavitat les ovelles, conduir-les i mantenir-les parades uns segons dins el cercle assenyalat davant el pastor.
Un cop el jurat dóna per superada aquesta segona part, la 3a
consisteix en fer passar el ramat pel portell assenyalat.

Es faran els canvis de ramat necessaris per evitar que hagin de
passar dues vegades les mateixes ovelles pel mateix portell.
La prova finalitza quan:
—Totes les ovelles hagin passat el portell.
—S’hagi exhaurit el temps previst per la prova.
—Es desqualifiqui el participant perquè el gos mossega o desobeeix reiteradament, bé perquè el pastor abandona el lloc
delimitat, o per qualsevol altre motiu que el jurat consideri.
l Segona prova: els gossos que hagin obtingut millors
qualificacions a la primera, actuaran a la segona.
A l’ordre del director del concurs, el gos anirà a buscar el ramat.
Un cop arreplegades les ovelles, intentarà fer-les entrar
dintre el pletiu.
Un cop dintre, i a un senyal del director del concurs, les
haurà de fer sortir.

Informació:



938 257 097 / 938 257 077
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CASTELLAR DE N’HUG

08696 Castellar de n’Hug
fax: 938 257 057

➔ Tel. 938 257 016

www.laclosa.com / laclosa@cingles.org
A La Closa, gaudiràs de plats casolans d’alta muntanya,
carns, verdures i embotits del país i podràs descansar
uns dies envoltat de la tranquil·litat i la pau que es respira
a 1400 metres d’alçada.

T’esperem!!!

“Més de 40 anys fent

la millor escudella i carn d’olla”

Cingles

Serveis Educatius i Turístics
activitats per a tothom tot l’any

a partir de dos participants
08696 Castellar de n’Hug
www.guiescingles.cat muntanya@cingles.org

OBERT TOT L’ANY!

HOSTAL LA MUNTANYA

Plaça Major, 4 - 08696 Castellar de n’Hug
Informació i reserves
➔ Tel. 938 257 065
www.hostallamuntanya.cat
info@hostallamuntanya.cat
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El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug amplia
el recorregut per l‘antiga fàbrica de ciment pòrtland Asland

Restaurant Armengou
Plaça Generalitat, s/n - 08696 Castellar de n’Hug

Reserves ➔ 609 816 566
		
617 117 828
n Oferim una cuina tradicional,
treballant sempre amb productes de
temporada. Ens distingim per utilitzar
productes autòctons del Berguedà...
n Obert dissabtes, diumeges i festius.

AQUEST ESTIU el Museu del Ciment obre les
portes als visitants a nous racons i espais industrials
de l’antiga fàbrica Asland ampliant i millorant el recorregut per les restes industrials d’aquest impressionant edifici modernista catalogat en el 2005 com
a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria
de monument històric (BCIN).
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.
La fàbrica és un impressionant edifici modernista per la utilització de voltes catalanes i estructures de ferro forjat i es construí en forma esglaonada

de manera que es pogués aprofitar la força de la
gravetat en el procés de fabricació del ciment.
La fàbrica ha iniciat un nou recorregut, convertint-se en el Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, gràcies a un centre d’interpretació
i a un recorregut per les galeries i els grans espais
industrials que resten de la fàbrica.
L’obertura al públic del Museu ens permet
gaudir d’un centre dinàmic que ens obre al primer
conjunt industrial cimenter de Catalunya, integrat al
Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 

Descobreix ara la visita virtual al Museu del Ciment a www.museuciment.cat



quÈ mEngem
www.sandraribalta.com
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Sandra Ribalta
(Dietista-Nutricionista)

Què ens aporten les fruites d’estiu
TOT I QUE el Berguedà no és una comarca excessivament
càlida, el termòmetre ens avisa que hem arribat a l’estiu
i amb aquesta estació, venen les altes temperatures.
Recordem, que gairebé dues terceres parts del nostre
pes és aigua, necessària perquè els nostres òrgans
funcionin correctament i essencial per mantenir la
temperatura corporal. Tothom és coneixedor que
sense aigua no hi ha vida. I és que l’ésser humà
pot sobreviure quasi dos mesos sense menjar,
però menys d’una setmana sense aigua.
ÉS MOLT IMPORTANT posar especial
atenció en la hidratació durant els mesos
d’estiu, perquè amb la calor transpirem més,
la qual cosa provoca que el nostre cos perdi
més aigua. És necessari beure per recuperar
el líquid que perdem i així evitar una possible deshidratació, la qual pot
ser especialment perillosa en nadons i ancians. Per tal d’hidratar-nos,
la temporada d’estiu ens ofereix uns aliments molt rics en aigua com
són les fruites, les quals però, també contenen altes dosis de vitamines i
minerals amb múltiples funcions beneficioses per al nostre organisme.
LES FRUITES, en general contenen un 80% d’aigua, però algunes de les
fruites de la temporada d’estiu fins i tot en poden arribar a contenir més.
És el cas de la síndria, de la qual podem dir que, pràcticament el 95% del
seu pes és aigua, la qual es troba acompanyada de sucres d’absorció

ràpida, però en una quantitat molt inferior que altres fruites. Per tant la
síndria és molt hidratant i diürètica, el que també la converteix en una
fruita ideal per a les dietes d’aprimament.
UNA ALTRA fuita molt hidratant per als mesos
		 d’estiu és el meló. És molt ric en aigua, però
			 no tant com la síndria i, en canvi, conté
			 més sucre que la síndria. Amb tot i aixó, el
				 meló també és un gran aliat per lluitar
				 contra els efectes de la calor, ja que és
				 força ric en sodi, que juntament amb el
				 potassi (molt present en la majoria de
				 fruites i verdures) ens ajuda a mantenir
				 un correcte equilibri hídric.
			 A MÉS A MÉS, l’estiu és temps d’albercocs,
de préssecs o de nespres. El color ataronjat d’aquestes fruites no és
casual, ja que ens aporten altes dosis de betacarotens (provitamina A), que
ens ajuden a protegir la nostra pell de l’agressió dels raigs solars.
Que les fruites formin una part essencial de la nostra alimentació i intentem
que aquestes fruites siguin apetitoses, fins i tot per als més petits de la casa.
En aquest sentit, podem fer servir tècniques que en facin més atractiva la
seva menja, com fer originals broquetes o macedònies, trossejades amb
iogurt o en forma de sorbets. A més a més, les fruites també poden formar
part d’entrants molt refrescants com poden ser una sopa freda de meló amb
encenalls de pernil o un gaspatxo de síndria. I que vagi de gust! 
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cÀmpings

Associació
de càmpings
del Berguedà

el pedraforca
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Descobreix el Berguedà
EL BERGUEDÀ és una comarca que gaudeix d’una bellesa natural i situació geogràfica envejable ja que és el
punt d’unió entre Barcelona, França i Andorra a través
del túnel del Cadí, així com també entre el mar i les estacions d’esquí.
Es pot dividir la comarca en dues zones, l’Alt i el Baix
Berguedà. A l’Alt Berguedà hi podem trobar el Parc Natural Cadí-Moixeró el qual està dotat d’una geologia, fauna i
flora molt variada, senders senyalitzats, àrees recreatives
i miradors. També hi podem trobar una muntanya mítica i
llegendària: el Pedraforca.
En aquesta zona s’hi troba molta arquitectura industrial modernista, com per exemple el Clot del Moro. A
més, també hi ha lloc per a la cultura: hi ha museus que
ens mostren la vida dels pastors, el patrimoni industrial de la regió i les colònies mineres, tot això envoltat de
diferents mostres d’art, tant esglésies romàniques com
viles medievals que es poden apreciar mentre fem el
Camí dels Bons Homes, la qual ens mostra els camins de
migració utilitzats pels càtars o “bons homes” durant els
segles XIII i XV quan fugien de la persecució de la croada
i la inquisició. Aquesta ruta es pot fer a peu, a cavall o en
bicicleta de muntanya.

Després de les llargues excursions, el millor és degustar la cuina autòctona, feta a base de productes naturals
i de primera qualitat, amb plats tan propis com l’escudella de blat de moro escairat, les patates emmascarades,
els pèsols negres i la gastronomia a base de tota classe
de bolets. El pantà de la Baells, la Riera de Merlès i els
Jardins Artigas de la Pobla de Lillet són uns indrets on el
relax i la tranquil·litat sempre hi són presents.
A la part baixa del Berguedà hi veiem més mostres
d’antigues colònies tèxtils com fàbriques, rescloses, canals, habitatges,… i també del patrimoni arquitectònic,
sobretot romànic però també gòtic, barroc i d’arquitectura industrial.
S’hi poden practicar moltes activitats, des de l’excursionisme, fins als esports d’aventura.
Tota la comarca té unes tradicions folklòriques molt vives, com la Patum de Berga, la Trobada d’Acordionistes de
Maçaners-Saldes, la Fia-faia de Bagà, els Elois de Berga, el
Concurs de gossos d’atura de Castellar de n’Hug, la Festa
del Segar i el Batre d’Avià, etc.

parc natural cadí moixeró

el pantà de la baells

la fia-faia

www.campingsdelbergueda.com
info@campingsdelbergueda.com
el segar i el batre
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associació de càmpings del berguedà

activitats i serveis

serrat roig
08610
adreça
telèfon
fax
mòvil
mail
web

Avià

Casa Serrat Roig
938 230 450
937 441 267
608 945 083
serratroig@eresmas.com
www.campingserratroig.com

Oberts caps de setmana, festius i vacances escolars.
Accés per la Carretera d’Avià a Casserres.
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campalans
08619

Borredà

adreça Carretera de Borredà a
		 Sant Jaume de Frontanyà, km 1’5
telèfon 938 239 163
fax 938 239 014
mail campalans@campalans.net
web www.campalans.net

Obert caps de setmana, festius i vacances escolars. Activitats d’animació i Parc Aventura als arbres.
Accés carretera C-16 (E-9) passat el túnel de Berga prendre la 1era sortida direcció Vilada, Ripoll.

gironella
08680

Gironella

adreça Carretera C-16 (E-9), Eix del
		 Llobregat, sortida 86, Gironella Sud
telèfon 938 251 529
fax 938 229 737
mail informacio@campinggironella.cat
web www.campinggironella.cat

Oberts caps de setmana, festius i vacances escolars.
Accés per la C-16 (E-9), Eix del Llobregat, sortida 86, Gironella sud.
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associació de càmpings del berguedà
el berguedà

08694

Guardiola de Berguedà

adreça Carretera B-400 a Saldes, km 3’5
telèfon 938 227 432
fax 938 227 432
mail info@campingbergueda.com
web www.campingbergueda.com

Obert tot l’any. Accés per la C-16 (E-9) Barcelona-Túnel del Cadí, Al km 119 desviar-se per
la B-400. Situat a 3,5 km.

puig-reig
08692
adreça
telèfon
mail
web

Puig-reig

Cal Rector, s/n
938 380 190
campingpuigreig@hotmail.com
www.campingpuigreig.com

Oberts caps de setmana, festius i vacances escolars. Nadal, tancat per vacances.
Accés per la C-16 (E-9) Barcelona-Túnel del Cadí, sortida 80.
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cal susèn
08699

Saldes

adreça Carretera B-400, km 10’5
telèfon 938 258 103
mail susenpedraforca@gmail.com
web www.campingsusenpedraforca.com

Obert tot l’any. Accés per C-16 (E-9). Barcelona-Túnel del Cadí, km 119. Desviament B-400
km 10’5.

mirador al pedraforca
08699
adreça
telèfon
mail
web

Saldes

Casa Carcau
938 258 062
camping@miradoralpedraforca.com
www.miradoralpedraforca.com

Oberts caps de setmana, festius i vacances escolars, de l’1 de juliol fins al 30 de setembre.
Tot l’any, bungalows. Accés per C-16 (E-9). Al km 119, desviament B-400 i al km 12’5. desviament per carretera de l’Obaga.
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associació de càmpings del berguedà
vall de merlès

08517 Sta. Maria de Merlès
adreça Carretera Puig-reig a
		 Santa Maria de Merlès
telèfon 938 251 230
		 938 251 833
mail costarianbau@hotmail.com
web www.campingvalldemerles.cat

Obert tot l’any.
Accés per la C-16 (E-9). Sortida Puig-reig.

l’hostalet
08673

Viver i Serrateix

adreça Carretera de Súria a Serrateix
		 Casa Rastrillo
telèfon 938 390 528
mòvil 618 880 677
mail casarastrillo@gmail.com
web www.campinghostalet.com

Oberts caps de setmana, festius i vacances escolars.
Accés per la B-423 des de Súria. Per la BV-4235 de Navàs. Per la B-420 des de Cardona.

castell de gósol

coll de les basotespedraforca

festes de baronia de bagà

2a etapa: Gósol-Bagà

plaça porxada de bagà

Gósol

OBSERVACIONS
De Gósol surt el GR 107-3 en
direcció a Tuixén i hi arriba el
GR 150. Per tant, cal tenir clar
el sender que se segueix.
Quan s’arriba al Collell hi
ha la possibilitat, tot seguint
un sender local (marques verdes i blanques), de baixar al
santuari de Gresolet, on també
hi ha un refugi. D’allà es pot
retornar al camí direcció Bagà
anant cap al coll de la Balma.
Abans d’arribar a Bagà,
a la font Nostra, trobem el PR
125, que va als Empedrats i
que permet pujar directament
cap al refugi Sant Jordi (direcció Bellver de Cerdanya).

La rellevància que aquest poble va tenir dins l’heretgia càtara ens la mostra un
document de la Inquisició de mitjan segle XIII, el qual recull el testimoni d’una dona
d’aquí, Maria Poca, que 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.
Així mateix, Gósol també és conegut perquè en una de les cases de la plaGRÀFIQUES D’ALTITUD
ça, a l’antiga fonda de cal Tampanada, al 1906 hi va viure el pintor
Pablo Picasso, que en alguna de les seves cartes signava “Pau de
Bagà
Gósol”. En aquella època, Gósol era un lloc remot i un autèntic cau
Bagà, un poble situat a la vall del riu Bastareny, té un
de contrabandistes. Picasso, que va estar-s’hi dos mesos i mig amb
admirable nucli antic pràcticament intacte, model únic
la seva companya Fernande Olivier, ens ha llegat una nombrosa obra
a Catalunya d’urbanisme medieval. Va ser la seu de la
efectuada en el seu sojorn en aquest poble i que avui es troba estesa
cèlebre baronia de Pinós, una de les més importants
arreu del món. Els seus quadres i quaderns ens ofereixen imatges de
del país i, encara que sabem que els seus senyors no
Fernande i ens donen testimoni de les cases, les muntanyes, la fesovan simpatitzar amb l’heretgia, sí que van ser capamia de la gent, les vaques i els cavalls.
ços d’aixoplugar i defensar els seus súbdits heretges
(5h 50min / 24,024 km) que havien estat condemnats i empresonats lluny dels
seus dominis per part de la Inquisició: dues vegades,
a mitjan segle XIII, Galceran IV de Pinós va reclamar a
l’arquebisbe de Tarragona que li cedís 14 veïns de Gósol, que van passar a les masmorres del baró de Pinós
i que al final van acabar en llibertat.
A Bagà trobareu l’exposició permanent sobre el
catarisme i l’època medieval a la vila de Bagà al Centre
Medieval i dels Càtars. 
texte i fotos: consell regulador del camí dels bons homes
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Els pobles n bagà

Fira monogràfica
d’artesania
de muntanya
BAGÀ DISPOSA d’un patrimoni històric del segle XIII únic. Magnificament conservats, els carrers del seu
nucli antic medieval i la plaça porxada
es converteixen en l’iescenari on se
celebren les Festes de la Baronia
de Pinós.
L’any passat, van passar milers
de persones per aquesta petita vila
de poc més de 2.000 habitants. Enguany, el tret de sortida es dóna el dia
11 de juliol, però de entre tots els actes festius, destaca especialment el
cap de setmana del 17 i 18 de juliol
quant se celebra la Fira de demostració d’artesania. Es llavors quant
un centenar d’artesans, de més de
40 oficis diferents, treballen amb estris i utillatges que ens traslladen a
una altra época. Els mestres artesans
proposen tallers i exposen les seves

Única amb més
de 50 oficis,
100 artesans
treballant en directe
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obres als carrers i plaçes de la vila
als sorpresos i encuriosits visitants.
És, sens dubte, una de les reunions
d’arts i oficis tradicionals més
importants de Catalunya.
Nascudes pel cohesionat teixit
associatiu de la vila i la rica vida
cultural de Bagà, ens ha permès
crear unes festes autèntiques, fora
d’artificis i que han aconseguit convertir-se en un model organitzatiu, a
seguir per a la resta de fires de tot
l’Estat. Hi ha activitats consolidades
any rera any, com el sopar a la plaça
porxada del segle XIV (on es imprescindible assistir-hi vestit d’època), la
fira de productors agroalimentaris del Berguedà, les visites
teatralitzades o la demostració
d’oficis artesans. Però tot i l’èxit de
les edicions anteriors (aproximadament 20.000 visitants en 7 dies, l’any
2009), aquest any destaquem les interessants novetats del tast de vins
amb productes agroalimentaris
de la comarca, la presència a les
Festes de l’Associació d’Artesans
de l’Occitania (França), aixi com una
zona de jocs per als més menuts.

Mostra de productors
agroalimentaris
del Berguedà

Tast gastronòmic i de
vins DO Pla de Bages

LES FESTES DE LA BARONIA DE
PINÓS són uniques i es diferencien
de la resta de fires que s’han estès per
la geografia catalana gràcies al nivell
d’exigència qualitativa i per 4 fets diferencials.
 Eix temàtic: La festa del 2010 es
desenvoluparà al voltant de la llegenda
del Rescat de les cent donzelles,
que li confereix un ambient familiar,
acollidor i autèntic (lluny d’escenaris
artificials, de disfresses i cartró pedra)
 Escenari natural: el nucli antic del
poble de Bagà, del segle XII i magníficament conservat.
 Filtre previ: per tal de mantenir
el nivell qualitatiu de la fira, es realitza
un procés de selecció dels artesans,
exigint el carnet otorgat per la Generalitat de Catalunya. Igualment,
per a les parades de productes
agrolimentaris, on es compta amb la
col·laboració de l’Associació Posa
el Berguedà al teu plat (impulsada
pel CFI), que garantitza l’oferiment
de productes artesanals de qualitat.
Així, en ambdos casos, es garanteix
la venda i l’exposició de productes
artesans qualitatius, amb segell de
confiança.

 Diferenciació: el bagatge històric
i l’èxit de les edicions passades, no
resta l’interés i la voluntat d’innovar
i de dotar les festes de discurs i de
valor, per aconseguir diferenciar-les
i desmarcar-les d’altres localitats o
empreses que generen mercats medievals, fires d’artesans de dubtosos
artesans, etc... 
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Els pobles n saldes
Dolors González, alcaldessa

Més enllà del Pedraforca
SENSE CAP mena de dubte, el nom
de Saldes va estretament lligat al
Pedraforca, com si un no podés viure sense l’altre. Però, Saldes té altres atractius, altres llocs per visitar,
evocacions del passat més llunyà o
del present més recent. I és que un
terme municipal de 66,56 km2 pot
donar per molt, i així ho demostren
els tres nuclis: Saldes, Maçaners i
l’Espà. Cadascun amb la seva pròpia personalitat, i un passat ric en
monuments i espais naturals d’una
bellesa excepcional, i un present diferenciat, tot i que comú.
Es lògic que l’ajuntament vulgui
donar a conèixer arreu aquesta riquesa
i varietat. D’aquí va sorgir la idea de demanar ajuts a Generalitat i Diputació
de Barcelona per trobar una eina útil,
pràctica i atractiva que fes aquesta funció, que ja és a l’abast de tothom.
Precisament, fa cosa d’un mes,
es va presentar en un acte públic,
celebrat a la sala de plens de l’ajuntament de Saldes, el llibre–guia “Ruta

pel Carbó”. Una obra molt ben dissenyada i editada, de 95 pàgines i
molts mapes i fotos de gran bellesa
i qualitat, que mostren els llocs més
interessants dels itineraris que proposa fer a peu, en bicicleta de muntanya
o a cavall, pels termes municipals de
Saldes, Vallcebre i Fígols.
I què ens proposa aquesta
guia? Quatre itineraris ben definits,
ben planificats i detallats, i amb
diferents graus de dificultat, però
assumibles per la immensa majoria
dels visitants.
En aquests recorreguts es contempla el passat miner de la zona.
Podrem veure antigues mines a cel
obert, petjades de dinosaures en
una paret d’una antiga mina, mines
d’interior i les instal·lacions annexes, com oficines, magatzems, carregadors, etc.
Però, en aquests itineraris trobarem igualment restes molt més antigues, com castells, cementiris, el poble
abandonat de Peguera, antics molins,

moltes capelles i esglésies, safareigs,
torrents i rieres, o miradors des d’on
contemplar magnífics paisatges.
Tot un món, ple de novetats,
contrastos i barreges d’estils arquitectònics, fruit de molts segles de poblament i activitat agrícola i ramadera, per
donar pas a uns decennis de frenètica
activitat minera. El carbó va modificar
radicalment els pobles de l’Alt Berguedà, i especialment a Saldes, centre de
moltes de les mines obertes, i seu de la
darrera de les explotacions mineres de
Catalunya: Carbons Pedraforca.
No és estrany que Saldes vulgui donar a conèixer aquest passat,
encara ben present en tots els seus
habitants, però desconegut per la immensa majoria de catalans, i per descomptat, pels turistes que visiten la
comarca. Recórrer els itineraris proposats per la guia suposa retornar trenta,
quaranta o cinquanta anys enrere i
contemplar la manera de viure i treballar d’aquella gent, i al mateix temps
permet gaudir d’una natura exuberant

i verge. No debades, una part important del terme municipal està dintre del
Parc Natural del Cadí – Moixeró.
No hi ha res millor per conèixer
el passat que viure’l. El llibret–guia,
redactat mercès a un pla d’ocupació
del Departament de Treball de la
Generalitat i editat, mitjançant un ajut
econòmic de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona, ha permés
que l’empresa Satel·lit Comunicació, fes un excel·lent treball i que la
Impremta Boixader l’edités amb una
qualitat excepcional. L’ajuntament de
Saldes, té des d’ara una magnífica
eina de promoció turística. 
Per més informació:
www.saldes.cat
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Els pobles n la pobla de lillet

Esports i cultura, activitats a l‘aire lliure

partida d’escacs vivent

s’acaba l’estiu i comença la festa del bolet

L’ESTIU ÉS una de les èpoques més esperades de
l’any. La calor, els dies llargs, tenir més temps per
un mateix i pels seus, són motius que conviden a
gaudir d’activitats a l’aire lliure. A La Pobla de
Lillet, hi ha tot allò que es necessita per no avorrirse durant aquests mesos. La Serra del Catllaràs,
és l’espai natural ideal per practicar-hi qualsevol
tipus d’esport, els amants del senderisme, la bicicleta de muntanya o la descoberta de l’entorn
trien aquest indret per la seva qualitat i bellesa. Pels
que prefereixen realitzar activitats culturals, la Pobla
també és el seu destí, agafar el tren del Ciment
i arribar als Jardins Artigas, dissenyats a principis de segle XX per l’arquitecte Antoni Gaudí, són
una bona opció de lleure alhora que un inoblidable retorn al passat industrial del municipi. Passejar
pels carrerons del casc antic, descobrir la història
que s’amaga darrera de cadascuna de les pedres
del Monestir de Santa Maria de Lillet o la Rotonda de Sant Miquel, són altres possibles opcions. Però el que fa diferent l’estiu, de qualsevol
època de l’any són les seves nits. Qui no recorda
un bon ball a la plaça o una intensa conversa de
carrer?. Les nits d’estiu de la Pobla són nits plenes d’activitats on tothom hi troba el seu espai. La
revetlla de Sant Joan dóna el tret de sortida a tot el

conjunt d’esdeveniments que s’hi aniran realitzant.
Els partits de futbol sala els divendres i dissabtes, o
els balls dels barris, són activitats que donen vida
alhora que fan poble ja que són moments on la
gent es retroba i comparteix experiències irrepetibles durant l’any. Un dels moments més esperats
pels poblatans, és la representació de la partida
d’escacs Vivent que es celebra durant l’open
Internacional que es disputa del 2 al 10 d’agost.
Des de fa dies els participants d’aquesta espectacular representació assagen i preparen l’edició
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Els Jardins Artigas, projectats
per Antoni Gaudí ens mostren com,
en perfecte harmonia, l’arquitectura es
barreja amb els elements de la natura.
Fonts, bancs, baranes i ponts travessats
pel riu Llobregat us acompanyaran
mentre hi passegeu.
d’enguany, on de nou l’exèrcit dels Mataplana
lluitarà contra els Gascons per defensar el territori
de la Vall. Les passejades musicals als Jardins
Artigas són un altre dels moments màgics de
l’estiu. La Llum, l’aigua i la música donen una visió
molt especial d’aquesta joia modernista on arquitectura i natura combinen a la perfecció. La Festa
del Bolet, l’últim cap de setmana de setembre i la
Festa Major, el primer cap de setmana d’octubre
posen el punt i final a les activitats d’estiu de la
Vall de Lillet. 

El monestir fou construït al segle IX i
en l’actualitat mostra vestigis d’estil
romànic, com la planta de creu llatina,
dos dels tres absis originaris i el claustre
rústic de planta quadrada. Al costat hi ha la
rotonda de Sant Miquel, església romànica
de planta circular.

passejades musicals

el tren del ciment

Per més informació o consultar
el calendari d’activitats:
www.poblalillet.cat
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Els pobles

n

puig-reig

 DEL 12 AL 17 DE JULIOL 2010

XIVè Torneig Vòlei-Platja
L’ESTIU ÉS SINÒNIM de calor, vacances, viatges, etc... i a molts llocs també és sinònim de platja; Puig-reig és un d’aquests llocs. Encara que sembli
estrany per un poble situat a més de 400 metres d’alçada respecte el nivell
del mar, l’estiu és sinònim de VÒLEI-PLATJA. I això és degut que aquest
any ja serà el 14è any que se celebra el torneig de vòlei-platja. Més de 200
tones de sorra, grades supletòries per al públic, dutxes pels participants,
piscines portàtils, i una mica d’imaginació fan que el poble canviï de fesomia
per uns dies i sembli un autèntic poble de costa.

 agenda d’activitats
Biblioteca Guillem de Berguedà
Exposició de fotografíes:
Les estacions de l’any
(Fotografíes de Joan Ribera Fornells)
Del 1 al 30 de Juny
(en horari de Biblioteca)

Anem a sopar a la font

Diumenge, 27 de juny
A les 19h tots a la plaça dels peixos.
El sopar l’heu de portar de casa, la taula
i les cadires ja les tindreu a punt.

Biblioteca Guillem de Berguedà
La vida, obra i pensament del bisbe
Pere Casaldàliga
Dijous 1 de Juliol - A les 20:30h

Revetlla del Carrer Camí
de Sant Marçal

Dissabte, 3 de juliol - A les 22:00 h
Ball a càrrec d’en Jordi Bruch
Coca refrescos i vi bo per a tothom!

Revetlla de les Abelles

Per a més informació i inscripcions a la pàgina Web:
www.puig-reig.cat/volei, o també a Ribera Esports: 938 381 276,
Esports Pujol: 938 380 294, o Josep Velilla: 670 204 862

Land Party Puig-reig

Pavelló d’esports municipal
de Puig-reig. 16,17 i 18 de Juliol
g Ininterromput, 24h/dia.
g Obertura de portes el divendres
a les 15:00h.
g Tancament a les 20:00h del
diumenge.

Ball a la fresca a l’Ametlla
de Merola

Durant el juliol i l’agost de 2010
Plaça de l’església. Estiu 2010
Diumenges, 11, 18, 25 de juliol i 1 8
d’agost
www.ametllademerola.cat <http://
www.ametllademerola.cat/>
Dissabte, 26 de juliol de 2010
Missa en honor a Sant Jaume a l’ermita
del Sant a la Casa de Trasserra

Festa Major de Cal Vidal

Dissabte, 26 i diumenge 27 de juliol
Divendres, 30 de juliol.

Divendres, 16 de juliol - A les 22:00 h
Amenitzada per Joan Serra
Coca i refrigeris per a tothom!
Castell Inflable per a la Mainada

Festa de Santa Maria al carrer Major

Canta dels Goigs de la Mare
de Deu del Carme

Diumenge, 15 d’agost de 2010

Divendres, 16 de juliol
A les 8 h del matí MISSA
Seguidament, típic esmorzar per a
tothom.

Organitza: Associació d’Amics i Veïns
del Carrer Major el 15 d’agost.

23ª Trobada d’Acordionistes
Revetlla de Sant Ramon

Dimarts, 31 d’agost de 2010
A 2/4 de 10 del vespre a la Plaça
Mestre Badia

rutes
A pagès descobreix: la Ruta ramadera


Avià, l’Espunyola, Olvan i Sagàs, quatre
municipis del Baix Berguedà, han recuperat
32 quilòmetres dels antics camins de transhumància, i els han convertits en una ruta apta
per a fer a peu, en bicicleta o a cavall.
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ELS CAMINS RAMADERS són vies
que servien per a les migracions estacionals dels ramats que buscaven
les pastures de les terres altes a
l’estiu i de la plana a l’hivern. Malgrat
que en bona part han perdut la seva
funció original, configuren un patrimoni paisatgístic, agrari, ambiental
i etnològic de primer ordre. La ruta
vol recuperar i reivindicar aquest patrimoni, proposant nous usos per als
camins i aprofitant les TIC per donar-los a conèixer i trepitjar-los.

per dur-los en lectors mòbils. Igualment és possible de trobar informació en formats tradicionals: un díptic
desplegable o una descripció de la
ruta pas a pas. Per últim, cal destacar que la Ruta vol ser respectuosa
amb l’entorn i s’ha reduït als mínims
imprescindibles la senyalització sobre el terreny: col.locant una marca
verda als principals nusos de la Ruta
i aprofitant marques existents.

Cinc maneres de trobar el camí

El camí travessa camps de cereal i
ferratge, prats i camps de pastura i
boscos, principalment d’alzina, de pi
i de roure. El paisatge canvia molt segons l’estació de l’any. L’aigua també
hi és molt present, perquè els camins
de la transhumància cercaven aquest
element per al bestiar. Hi ha recs i
rieres que es poden creuar, fonts i
saltants d’aigua. La petjada de la història s’hi nota en ermites, masies de
diferents èpoques i estils, esglésies,
molins, corrals, ponts, etc. 

Per primer cop a Catalunya, un camí
ramader compta amb una guia per a
telèfons mòbils amb tota la informació de la ruta: el recorregut, els
punts d’interès, els serveis, la restauració i l’allotjament, etc. La guia pot
descarregar-se via bluetooth en
quatre punts del recorregut i també
a través d’internet. Així mateix, els
tracks de la Ruta Ramadera es poden obtenir des dels webs dels ajuntaments per aplicar-los a mapes o

Paisatges canviants, amb vistes,
aigua i història
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llibres
Silvia Alcàntara
Escriptora

Gràcies
SEMPRE M’HE SENTIT BERGUEDANA i, en canvi, feia molt
de temps que no havia anat a Berga. Aquest últim any m’he
passejat per alguns dels pobles de Catalunya però, a Berga,
encara no hi havia anat. L’interès i la insistència d’en Jaume
Farguell, m’ hi van portar.
Durant el viatge d’anada, en Jaume Farguell, que havia
estat durant vint-i-tres anys alcalde de Berga i que actualment
presideix el Casal d’Europa i l’Òmnium Cultural del Berguedà, em va posar al corrent d’alguns fets importants de la
comarca. He de confessar que la seva devoció per la història i
la cultura del país em va captivar.
Un cop vàrem ser al Casal d’Europa, lloc de trobada per
al col·loqui, ens hi esperaven uns tertulians atens i molt interessats en tot el que es va dir de les colònies i el motiu que em va
portar a escriure una novel·la sobre el tema.
I, com sempre, tampoc no hi va faltar una amiga d’aquells
temps quan la innocència et feia creure que tot estava bé. 
Sílvia Alcàntara, nascuda a Puig-reig (El Berguedà) el 1944, a mitjans dels anys
seixanta es trasllada a Terrassa, on viu actualment. Com molta gent de la seva
generació, fins que no s’acaba la dictadura no pot estudiar la seva llengua i, quan
ho aconsegueix, se li obre un món que no havia pogut ni imaginar.

presentació del llibre al casal d’europa de berga.

L’autora Sílvia Alcàntara irromp en el panorama de les lletres catalanes amb aquesta primera
novel·la d’una gran potència narrativa.

Olor de Colònia
Autor: Sílvia Alcàntara

Edicions de 1984

Un gran incendi trenca la
monotonia de la Colònia.
Els magatzems cremen
pels quatre costats. El fum
ho empudega tot. La sirena
sona sense parar, tothom és
al carrer. La lluita per salvar
la fàbrica és desesperada.
Per fi una veu crida: ja no hi
queda ningú! Es dóna per
apagat el foc, i amos i treballadors van a l’església en
acció de gràcies. Realment
no hi quedava ningú?
Atrapat, atrapat queda el
lector fins a l’última pàgina

d’aquesta novel·la, punyent
com la vida dels seus protagonistes, amb un final sorprenent i sense concessions.
Olor de Colònia evoca
la vida d’una colònia tèxtil i
les enverinades relacions
socials, la combinació de
despotisme i condescendència que, cap als anys 50,
regeix la seva vida. Néixer,
viure, reproduir-se i morir
entre les parets d’una fàbrica. Una gran fàbrica que
va més enllà dels llocs de
treball, que és també l’escola per als fills, l’església,
les botigues i les cases per
viure-hi. 



fets i gent
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El Festibalç omple d’activitats
l’estiu del Berguedà

Tercera edició de la mostra Bdegust
a la Font del Balç de Casserres
LA TERCERA mostra gastronòmica Bdegust organitzada amb un notable èxit per l’associació
la Font del Balç. Va aconseguir atreure més de
les 800 persones que el van visitar l’any passat.
El racó de la Font del Balç, dins del terme
municipal de Casserres però situat a la trama urbana de Gironella, va acollir uns visitant ansiosos
de participar en les degustacions de productes
autòctons del Berguedà i dels vins de, principalment, la Denominació d’Origen Pla de Bages. Els
tastets de bons productes van ser l’estrella de la
jornada per als amants de la gastronomia.

EL FESTIBALÇ arriba a la seva tercera edició
amb propostes culturals per tots els públics. Actuacions diàries durant tot l’estiu a la Font del
Balç, un racó obert a la cultura des de fa més
de 60 anys. Música, teatre, exposicions, xerrades, ompliran les tardes i les nits d’estiu d’aquest
cafè-teatre situat en un entorn idíl·lic al terme de
Casserres, tocant a Gironella.
Amb més de 50 activitats programades i amb
la música com a eix central, el Festibalç d’aquest
2010 hi haurà noms propis com Llibert Fortuny,
la Barcelona Bluegrass Band, Bikimel, Quim
Vila o Taima Tesao.
Tardes i nits en un local emblemàtic que ja s’ha
convertit en imprescindible. Vermuts amb música
clàssica, concerts de la Berguedana de Jazz.

Cal Rosal, immers durant tres dies en
l’última edició de konventpuntzero
UN TOTAL de 50 artistes multidisciplinaris juntament amb una vintena d’actuacions totalment
obertes a l’experimentació, han fet possible que
la població es transformés durant uns dies, en la
capital de l’art de la catalunya central.
Sota l’eix comú del ritual, els artistes varen
crear per a l’ocasió propostes en estat pur. Al
tractar-se d’un espai totalment lliure, els artistes
van mostrar la puresa i l’essència a l’hora de presentar les seves obres, les quals estan obertes a
la discussió, planteig i a la censura constant per
part de l’espectador.
Es va retre homenatge al pintor casserenc
Marc Camps (a la foto), el qual de ben jove va
emprendre el seu camí a Barcelona i més tard
a París on va començar a sentir-se atret per la
bohèmia artística que l’envoltava.
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fem turisme
Jordi Pau Caballero
Guia de muntanya UIMLA i instructor de Nordic Walking INWA

La màgia de l’estiu
a l’Alt Berguedà
DIU EL REFRANY, “a l’estiu,
tota cuca viu”. Passades les inclemències i el rigor de l’hivern,
l’Alt Berguedà desperta dels
seu sojorn hivernal i, al compàs
de l’esclat de la natura, pobles i
viles recuperen embranzida amb
l’arribada de la primavera i el devenir de l’estiu, fins a ben entrada la tardor.
Des de les enramades, per
segona Pasqua, amb les seves
catifes de flors, les caramelles,
les festes majors grans –principalment al voltant de la Mare de Déu
d’agost–, fins a les petites –al voltant de la Mare de Deu del Roser, a

l’octubre–, cada llogarret, barri, poble o vila celebra les seves festes
i aplecs, al voltant d’una mare de
Déu, o d’actes tan senyalats dins el
cicle anyal com el solstici d’estiu o
les festes del segar i el batre.
Aquesta terra tan tel·lúrica, tan
traginada de vell antuvi amb oficis
relacionats amb l’aprofitament del
bosc o dels seus recursos ramaders, miners i forestals, avui dia
té una riquesa en el seu folklore,
les seves festes i les seves tradicions, fruit d’aquesta interrelació de
l’home amb la natura. Això, sense
tenir en compte fets històrics arrelats en la llunyania medieval, com

les festes de la baronia de Pinós,
que han originat la setmana medieval de Bagà i la representació del
Rescat de les cent donzelles,
així com tot allò que envolta l’animació i la recreació del catarisme
en el marc de les jornades de refugis càtars.
I parlant de catarisme, aniríem a resseguir el Camí dels Bons
Homes —i de les Bones Dones—
però en complau parlar d’aquelles
activitats que tenen com a principal escenari la natura, l’aire lliure
i el misteri –ja sigui en el decurs
del dia o de la nit–, ubicades en
la singular geografia altberguedana. Podríem començar pel mite
del Pedraforca, el singular tòtem berguedà, terra de bruixes i
d’aquelarres, que ens portaria a
la màgia del foc en la nit de Sant

Joan. I, si canviem l’element foc
per l’element aigua, hauríem d’anar
al riu Llobregat, una mica més avall
de La Pobla de Lillet i abans d’arribar a Guardiola de Berguedà, on
les dones d’aigua hi fan bugada a
les nits de lluna plena...
Pel que fa a l’element terra, les
plantes collides en la nit de Sant
Joan tenen les millors propietats
per aprofitar les seves essències,
com molt bé sabien les trementinaires de la vall de Tuixén. Per últim, ens queda l’element aire, i a
l’Alt Berguedà també tenim amplis espais oberts, amb atmosfera
molt neta, on poder observar la
pluja d’estels en la nit de Sant Llorenç, al l’agost, i on podrem configurar fins als confins de l’univers
els nostres millors desigs, fent-los
coincidir amb l’observació de la
“caiguda” de cada estel...
Un estiu ple d’emocions i
d’encant, on els amants del turisme actiu i de les activitats relacionades amb la natura hi podrem
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trobar una oferta d’allò més atractiva. Des del Xalet de Coll de Pal,
i de la mà de Guies del Pirineu,
podeu gaudir de pujades al Pedraforca en nit de lluna plena per
veure la sortida del sol, sortides
nocturnes de marxa nòrdica, observacions del cel i de les Plèiades al voltant de la nit màgica de
Sant Llorenç, trobades i activitats
relacionades amb el tai-xi, el reiki, i tantes d’altres activitats de
creixement personal tot aprofitant
l’energia del cosmos i del nostre
singular enclavament planetari.
Unes activitats que ens permetran
gaudir de l’estiu en harmonia amb
la natura i el planeta, tot carregant
piles per a una tardor en què el
dia, poc a poc, s’escurça per tal

de tornar amb el cicle de la mare
Terra, a un plàcid hivern...
Abans, però, tindrem una
amable tardor, que poc abans de
l’Estieut de Sant Martí ens obsequiarà amb la seva riquesa cromàtica de colors pàl·lids i ocres,
acompanyada de dies més curts,
d’un gèlid vent del nord i de les primeres neus a les muntanyes. I les
primeres llars de foc enceses per
coure-hi moniatos i castanyes.
I esperem que la temporada
ens sigui generosa i que puguem
gaudir dels fruits de bosc més
preuats per la cuina berguedana...
Cal dir-ho? Doncs sí senyor, els
bolets. Però això ja formarà part
d’un altre estació. Us convidem a
gaudir de l’estiu. 

Per a més informació:

Escola de Marxa Nòrdica del Berguedà Guies del Pirineu
Xalet de Coll de Pal - Tel. 637 729 612

www.onsortir.cat/xaletdecolldepal
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vall de núria

Vall de Núria, respira natura
ARRIBAR a Vall de Núria és retrobar
el paisatge i la natura en tot el seu esplendor i magnificència. El Santuari
de Núria és un lloc de culte i pelegrinatge que es remunta a l’any 700.
Vall de Núria situada als Pirineus
Orientals, a 2.000 metres d’altitud, està
envoltada d’un conjunt de cims que
s’enfilen quasi als 3.000 metres.

ma UNE EN ISO 14001. Per altra banda, l’estació d’esquí ha obtingut la “Q”
de qualitat, que atorga l’Institut per a la
Qualitat Turística Espanyola.

Només s’hi pot accedir amb el
cremallera, que té un recorregut de
12,5 Km., s’inicia a Ribes de Freser
i supera un desnivell de més de 1.000
metres. Els guies de muntanya i d’activitats us ajudaran a descobrir totes les
possibilitats del lleure que ofereixen els
seus paratges: excursions, sortides a
cavall, barques i canoes, minigolf, i un
parc lúdic per als més menuts.
A l’hivern, Vall de Núria és converteix en una estació d’esquí familiar i
acollidora que compta amb tots els serveis necessaris.
Un seguit d’instal·lacions, restaurants i allotjament (hotel i apartaments),
exposicions, l’auditori, el telecabina, la
botiga... Ajudaran que la vostra estada
a Vall de Núria sigui una experiència
inoblidable.
L’estació de muntanya Vall de
Núria ha implantat un sistema de gestió mediambiental, d’acord amb la nor-

El cremallera,
un viatge màgic
Gaudireu d’aquest paisatge espectacular d’alta muntanya amb el tren
cremallera, l’única via d’accés a Vall
de Núria des de Ribes de Freser,
on podeu arribar en tren (RENFE) o
cotxe (i deixar-lo en un dels postres
pàrkings gratuïts de les estacions).
Amb el cremallera de Vall de
Núria gaudireu d’una experiència inoblidable i a la vegada és una manera
de garantir la preservació de la salut
mediambiental de la vall.

El bitllet del cremallera inclou:
cremallera (anada i tornada) + telecabina + exposicions + auditori + àrees
temàtiques + Santuari.
Preu des de: 17,75 € (adults) /
10,65 € (nens de 6-13 anys) / Gratuït
nens de 0 a 5 anys.

Hotel Vall de Núria***
L’Hotel Vall de Núria, està situat
en el centre de la vall i forma part del
conjunto arquitectònic del Santuari de
Nuria, un dels lloc de culte més antics
del país.
L’Hotel, d’una categoria de tres
estrelles, disposa de 65 habitacions
equipades amb bany, telèfon, televisió via satèl·lit i assecador de cabell.
També podeu gaudir de servei de
bar, restaurant, auditori i d’un conjunt
de sales acollidores on es passen
projeccions i actes d’animació. 
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La molina

Enmolína’t a l’estiu
La Molina proposa a l’estiu activitats familiars i esportives aptes per a tots els públics i també
adaptades per a discapacitats. En grup, amb nens o de forma individual tot està preparat per
a que els visitants gaudeixin al màxim de la muntanya ja sigui a peu, en bici, en barca, sobre
un poni, sota l’aigua, en quad, en patinet... Emocions en totes les vessants possibles.
Entre el 5 de juny i el 12 de setembre La Molina ofereix un món de diversió més enllà de
la neu i els esports d’hivern i una excel·lent oportunitat per endinsar-se a la natura i passar-ho
bé els mesos del bon temps. L’estació obrirà els caps de setmana del 5-6 i 12-13 de juny i
de manera ininterrompuda del 19 de juny al 12 de setembre. 
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Novetats

Dins de la llista de novetats destaquen el busseig en altura,
els patinets de muntanya, els quads per als més petits, el
nòrdic walking i per a relaxar-se els circuits termals.
A més, el Centre d’Esport Adaptat, juntament amb
la Fundació Cruyff, aquest estiu ofereix noves rutes en
handbikes que permetran als esportistes amb alguna discapacitat provar itineraris de BTT amb una durada de mig
dia o de dia complet.

La Molina congela els preus
per segon estiu consecutiu

La Molina per segon estiu consecutiu, manté els seus
preus als principals serveis. Així, el forfe diari del bikepark
manté el seu preu a 20,50 € i fins el 6 de juny es pot adquirir
el forfet de temporada per al Bikepark per només 123 €
(amortitzat en 6 dies). La Molina també proposa un forfet
de temporada per 175 € que inclou Bikepark i piscina. La
pujada en telecabina també queda igual que l’estiu passat
a 10 €. Un altre dels serveis més demandats, la piscina,
repeteix també preu amb 5,50 €.

Activitats a La Molina

Entre les activitats d’estiu destaquen les següents:
• TELECABINA. El telecabina és el punt de referència de les
activitats d’estiu. És la via d’accés al Bikepark i la passejada
ideal fins a la zona més alta de l’estació, el refugi Niu de l’Àliga.
Supera un desnivell de 700 m. i permet la visió panoràmica de
la Cerdanya.
El viatge amb Telecabina té una durada d’un quart d’hora i a pocs metres de la sortida del Telecabina es disposa
d’una Rosa dels Vents que permet una visió panoràmica
de tota la comarca.

El descens es pot fer a peu, via camins de muntanya o amb
el Telecabina.
• NIU DE L’ÀLIGA. Puja al refugi amb el telecabina i gaudeix de les millors vistes de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. Per arribar-hi s’agafa el
Telecabina que deixa a la cota 2.340 m i llavors es fa l’ascensió a peu, que dura una mitja hora fins al cim.
• BIKEPARK ACREDITAT KONA. Adrenalina sobre BTT.
• TUBBING. Activitat ubicada a la zona familiar de Bosquet, amb un tobogan pel que es baixa dins d’uns donuts
gegants.
• BARQUES. Passejar en barca pel llac La Molina és una
activitat ideal per a practicar en família.
• PONIS. Al voltant del llac de La Molina s’ofereix el servei
de passejades en poni per als més menuts.
• TENNIS. La Molina disposa de dues pistes de tennis
equipades.
• FITNESS. Modern gimnàs ubicat a la planta baixa del
Restaurant El Bosc.
• PISCINA. Piscina climatitzada a 1.800 m. d’altura a l’assoleiada zona situada al costat del restaurant d’encant El Bosc.
• TIR AMB ARC. La Molina disposa d’un camp de pràctiques amb dianes convencionals i un recorregut pel bosc amb
dianes en tres dimensions que simulen animals salvatges.
• PARC D’AVENTURA ALS ARBRES. Circuit d’aventura
per dalt dels arbres amb tirolines, ponts tibetans, ponts de
mico, salts de Tarzan, entre d’altres.

• SEGWAY. Prova la nova sensació a la muntanya. Circuits
i rutes de 15 minuts a 2 hores en un vehicle de dues rodes
elèctric i ecològic que et permetrà endinsar-te a la natura de
la manera més natural i divertida.
• QUADS. Viu al màxim l’aventura. Gaudeix de tot tipus
d’excursions, des d’un hora fins a tot un dia per a que puguis explorar les millors rutes de La Molina.
• BIG AIR BAG BOSQUET. El “Big Air Bag” és un matalàs
d’aire de 15X10 m. Permet provar els “tricks” i salts més
arriscats sense por a lesions.
• CIRCUIT TERMAL. Per oblidar l’estrés, escapa’t i gaudeix d’un wellness&spa en plena natura i després gaudeix
d’un dinar o sopar.
• NORDIC WALKING. Tan simple com incorporar uns
bastons a l’activitat de caminar, el Nordic Walking ofereix
a les persones amoïnades per la seva salut una manera fàcil
i divertida de gaudir d’un nou estil de vida actiu i saludable.
Sortides programades amb guia acompanyant.
• BUSSEIG. El submarinisme en els llacs de La Molina és
una nova activitat de l’estació per experimentar l’emoció de
la immersió en alta muntanya.

Activitats a la Cerdanya

• VOL A VELA O A MOTOR • VOLS EN GLOBUS
• GOLF • RUTES BTT PER LA CERDANYA
• HÍPICA • QUADS •PAINTBALL • EXCURSIONS
Restauració
Per recuperar forces bons restaurants a la zona Telecabina com El Bosc, amb una extraordinària oferta de
cuina casolana i de mercat.

Informació i reserves tel. +34 605 842 992
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entre coctels
Jordi Millan

Propietari de la cocteleria La Granja de Berga

Barman professional / Membre de A.B.E. Catalunya

La democratització del còctel
FINS FA POCS ANYS, quan escoltàvem la paraula còctel, ens evocava imatges cinematogràfiques, bars clandestins durant la llei seca, foscor,
fum... una paraula majoritàriament associada
amb actors, polítics o gent de la faràndula. Qui
no recorda al gran James Bond prenent un Dry
Martini? El cinema de Hollywood ha estat, de
sempre, molt lligat al món del còctel; Ava Gadner, Frank Sinatra o Ernest Hemingway eren
grans aficionats a aquests tipus de mescles. Durant molts anys el món del còctel ha estat lligat
als clubs, ambients elitistes i sobretot al gènere
masculí. En aquest temps el còctel ha estat un
petit luxe massa vegades inaccessible per a gran
part de la població.
Després de molts anys, el còctel torna a estar
de moda, el trobem a les cocteleries de tota la
vida, però ara també als grans hotels, als bars de
platja i a les discoteques. Qui no ha entrat en un
local i ha trobat una carta de còctels o passejant
pel carrer n’ha vist anunciats a les portes dels locals? El món de la cocteleria està creixent a pas
de gegant. Fa quatre o cinc anys es podia intuir,
però des de fa un parell d’anys ha esdevingut una
autèntica bogeria. Tots els bars, restaurants i hotels s’estan afegint a la moda i estan oferint còc-

tels als seus clients. Uns clients que també han
canviat, ara ja no només són homes encorbatats
fumant “Montecristos” mentre els llustren les
sabates, ara la diversitat és notable i la incorporació de les dones com a clientes ha estat clau.
Ens podríem preguntar si aquesta moda i afició per als còctels és bona o si en desvirtua l’essència. Personalment crec que és positiu haver
trencat barreres i arribar a tots els públics. Amb
aquesta implantació massiva del còctel als establiments s’està aconseguint que a dia d’avui
pràcticament tothom sàpiga o li soni què és un
mojito, una caipirinha o un dry Martini. Tot i això,
s’ha de dir que el fet que puguis prendre còctels
en molts més llocs no és sinònim que a tots el resultat final sigui el mateix. No tots els establiments
que ofereixen còctels tenen el mateix nivell de
formació, però, tot i així, crec fermament que ajuden a potenciar aquest petit món i la feina que
s’està fent a les cocteleries des de fa anys.
El més important és que, avui en dia, pràcticament tothom té accés a aquest tipus de begudes i el còctel ha deixat de ser un bé de luxe
per convertir-se en un plaer assequible a la gran
majoria de butxaques. Podem dir doncs que el
còctel s’ha democratitzat. 

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

a LA MOLINA
a MASELLA
a FRANÇA
a PUIGCERDÀ

coll de pal
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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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el berguedà POBLE a POBLE

avià

agenda

Ajuntament
Consultori
Casal Gent Gran
Centre de dia
Serveis Socials
Llar d’infants La Baldufa
Serveis Socials
CEIP Santa Maria d’Avià
www.avia.cat
avia@diba.cat

938 230 000
938 230 331
938 230 402
938 231 215
938 231 062
938 231 876
938 231 062
938 230 376

actes i festes d’estiu

Festa Major de La Plana
(18, 19 i 20 de juny).
Festival de Ballet de l’Escola M. Alba
(20 de juny).
VIII Reunió de Vehícles Clàssics
(diumenge 4 de juliol).
Exposició del Segar i el Batre
a la Sala d’exposicions de l’Ateneu
(del 3 a l’11 de juliol).
Festa del Segar i el Batre
(tercer diumenge de juliol).
Festa Major d’Avià
(diumenge després del 27 d’agost).
Mercat setmanal
CÀMPINGS
Casa Serrat Roig

(dimecres)



938 230 450

RESTAURANTS/HOTELS
Cal Garretà
938 230 154
938 230 417
El Segador
938 230 825
La Roda
938 230 280
La Teula
938 231 313
Padró


TURISME RURAL
Lluert Gran
938 230 119
938 230 119
Lluert Petit
lluert@terra.es
Tarradellas Casa Tarradellas 689 752 841


n serveis n turisme n restauració

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
Llar d’infants
649 337 760
www.baga.cat
baga@diba.cat
actes i festes d’estiu

Setmana Medieval
(del 2on al 3er cap de setmana de juliol).
Festa Major de Bagà
(3 d’agost).
Mercat setmanal
 CÀMPINGS
Bastareny

(dimecres)
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


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

actes i festes d’estiu

Trobadors d’en Guillem de Berguedà.
V Trobada Internacional de Música
Antiga (del 5 al 12 de juliol).
Festa dels Cristòfols
(cap de setmana més proper a Santa Tecla).
Diada Nacionalista del Pi de les Tres
Branques (20 de juliol).
Festa Major del carrer Major
(24 i 25 de juliol).
Festa dels Elois (24 i 25 de juliol).
Festa Major de la Valldan
(24 i 25 de juliol).
La Berga Medieval (24 d’agost).
Trobada Internacional de Dansa Lliure
(23 al 27 d’agost).
Gala al Santuari de Queralt
(8 de setembre).
Mercat setmanal

(dissabte)

CÀMPINGS
Berga Resort
938 211 250
www.bergaresort.com
bergaresort@bergaresort.com


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)
938 210 208
Celler La Tosca (B)
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


berga

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

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

actes i festes d’estiu

Pintura al aire lliure
(primer diumenge de setembre).
2a Mostra de Formatges Artesans
(11 i 12 de setembre).
Mercat setmanal

(dissabte)

CÀMPINGS
Riera de Merlès
937 441 263
www.campingrieramerles.cat


Campalans
www.campalans.net

938 239 163

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)
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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


capolat
Ajuntament
capolat@diba.es

938 215 040

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

938 234 255
938 250 759
938 250 759
938 250 759

actes i festes d’estiu

Festa Major (del 27 al 30 d’agost).
Balls d’estiu a la plaça Santa Maria
(tots els diumenges).

actes i festes d’estiu

Festa de la Mare de Déu del Tossals
(15 d’agost).
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
www.elgrau.com
info@elgrau.com
Can Caubet I
Can Caubet II
Can Caubet III
www.cancaubet.com

938 234 000
938 234 305
938 225 867
938 225 000
938 234 203
938 234 075
938 234 100
938 234 376

Cal Fàbrega
www.calfabrega.com
info@santmarco.com
La Serra (Casa Barbats)
www.barbats.com
barbats@barbats.com
Cal Peu Curt
www.barbats.com
barbats@barbats.com
Cal Masover de Barbats
www.barbats.com
barbats@barbats.com

637 407 150
938 216 899
938 216 899
938 216 899

Mercat setmanal


TURISME RURAL
Cal Puntes
938 228 478
938 228 478
El Pla de Cal Puntes
www.santmarco.com
info@santmarco.com
Cal Cirera
938 228 666
www.calmasover.com
calmasover@hotmail.com
Cal Torrentí
938 234 211
938 234 211
Cal Torrentí II
www.caltorrenti.com
info@caltorrenti.com
Cal Escaler
938 225 860
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


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

castell de l’areny
Ajuntament
938 238 025
www.castelldelareny.en.eresmas.com
castell@diba.es
actes i festes d’estiu

Festa de Santa Rosa a l’ermita
de Sant Ramon
(el cap de setmana més proper al 30 d’agost).



TURISME RURAL

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

castellar de n’hug
Ajuntament
Oficina de Turisme

(dijous)

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)

RESTAURANTS/HOTELS
Castell de l’Areny (P)
938 238 229


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

actes i festes d’estiu

Concurs Internacional de Gossos
d’Atura (últim diumenge d’agost).

Ca l’Armengou
Cal Xesc
www.calxesc.com

938 222 491
627 426 836

castellar del riu
Ajuntament
Alcaldia
www.castellar.cat
castellarr@diba.cat

938 212 775
608 998 663

actes i festes d’estiu

Diada Nacionalista del Pi de les Tres
Branques (tercer diumenge de juliol).
Aplec al Santuari de Corbera
(diumenge sobre el 8 de setembre).
CÀMPINGS
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)
938 213 561
Els Roures (R)
655 145 165
Font Freda (R)


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

el berguedà POBLE a POBLE

cercs



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

n serveis n turisme n restauració
l’espunyola

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

actes i festes d’estiu

Festival del riu a la Baells
(tercer cap de setmana de juliol).
Festa Major de la Rodonella
(1er cap de setmana de setembre).
Festa Major de Sant Corneli
(2on cap de setmana de setembre).

Ajuntament
fax
www.espunyola.cat
espunyola@diba.es

actes i festes d’estiu

Festa jove (25 de juliol).
XI Mercat de Recanvis i Antiguitats
(2 d’agost).
Festa Major de l’Espunyola
(8, 9 i 10 d’agost).
Pedalada Popular
(1er cap de setmana de setembre).
Festa Major de Correà
(setembre).


gisclareny

gironella
938 231 055
938 231 294

RESTAURANTS/HOTELS

Ajuntament
Servei de Vigilants
Bombers
CAP
Creu Roja
Residència Sant Roc
www.viladegironella.net
gironella@diba.es

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

actes i festes d’estiu



Cal Majoral (H)
Cal Marsalet (R)
Cal Parera (R)

938 230 582
938 230 011
938 230 378

TURISME RURAL
Cal Cosme
938 250 759
www.barbats.com
barbats@barbats.com


fígols
Ajuntament
www.figols.diba.cat
figols@diba.cat
Casanova de les Garrigues 938 212 121
Refugi de la Casanova
938 212 121
www.vilaformiu.com

938 248 052

actes i festes d’estiu

Festa Major de Peguera
(últim diumenge de juliol).

TURISME RURAL
Cal Franciscó (P)
Triuet (P)

Festa Major
(cap de setmana següent al 15 d’agost).
Diada de l’11 de setembre
(11 de setembre).
Mercat setmanal

Rústic Vilella
www.rusticvilella.cat
info@rusticvilella.cat
Refugi Cal Tasconet
info@santmarco.com
www.santmarco.com

637 536 350

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)


TURISME RURAL
Cal Closca
938 228 478
info@santmarco.com
www.santmarco.com


TURISME RURAL
Cal Puxica
973 370 058
973 370 029
Cal Tinent
973 370 126
Ca l’Esteve
www.calesteve.com

guardiola de berguedà
937 441 016

gósol
Camping Gironella
938 251 529
campinggironella.cat
informacio@campinggironella.cat

973 370 075
973 370 072



(dimecres)

CÀMPINGS

RESTAURANTS/HOTELS
Cal Puxica (R)
973 370 261
973 370 274
El Forn (Cal Moixó) (R)



937 441 020

 RESTAURANTS/HOTELS
Cal Miseria
937 441 180


Mercat setmanal Cercs
(dijous)
Mercat setmanal Sant Jordi (dimarts)
 RESTAURANTS/HOTELS
Ca la Bòrnia (R)
938 248 277
628 356 515
Cal Joan (BR)
938 248 438
El Racó de la Llum (R)
938 220 879
Estany Clar (R)
938 248 602
La Masia (BR)
938 248 601
Les Piscines (BR)
938 248 396
Sant Jordi (BR)
938 248 209
Santa Bàrbara (R)
 TURISME RURAL

Ajuntament
www.gisclareny.info
gisclareny@diba.es

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

Ajuntament
938 227 059
Dispensari
938 227 172
Urgències
608 591 133
www.guardioladebergueda.net
guardiola@diba.es
actes i festes d’estiu

Concerts d’estiu
(últim diumenge de juliol).
Festa Major (10 d’agost).
Mercat setmanal


(dissabte)

CÀMPINGS

actes i festes d’estiu

Aplec de Santa Margarida (20 de juliol).
Festa Major (15 d’agost).
Mercat setmanal
(dijous)
CAMPINGS
Cadí Vacances
973 370 134
www.cadivacances.com


El Berguedà
938 227 432
www.campingbergueda.com
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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)


montclar
Ajuntament
montclar@diba.cat

938 231 092

actes i festes d’estiu

Festa Major
(1er cap de setmana d’agost).
RESTAURANTS/HOTELS
Hostal de Montclar (BR) 938 230 330


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

la nou



Ajuntament
938 259 000
www.lanou.bergueda.es
nou@diba.es
actes i festes d’estiu

Festa Major
(1er cap de setmana d’agost).
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

actes i festes d’estiu

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

Olvaneja
(juliol a la plaça de Sant Sebastià).
Festa Major de Cal Rosal (juliol).
Festa Major d’Olvan (agost).

RESTAURANTS/HOTELS
El Cafè de Dalt (BR)
938 246 056
938 246 068
Gargallà (BR)
938 246 051
La Plaça (BR)

Collcervera Cinc Alzines 937 441 293
Collcervera Font de la Tosca 937 441 293
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 d’estiu

Benedicció dels cotxes
Festa Plaça de Sant Isidre
Festa Plaça Font de la Mola
Festa de la Piscina
Festa Plaça de les Coromines
(tot per Sant Cristòfol, 10 de juliol).
Obert Internacional d’Escacs
(1a quinzena d’agost).
Festa Plaça Capdavall
Festa Plaça del Port (tot l’agost).
Passejades Musicals al Jardins
Artigas (14 d’agost).


RESTAURANTS/HOTELS



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)


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

 CÀMPINGS
Molí de l’Espelt
938 236 502
www.cadivacances.com

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
actes i festes d’estiu

Festival Internacional de Cant Coral
Catalunya Centre
(primera setmana de setembre).



Cerdanya (R)
El Verger (R)
Nuria (BR)
Pericas (P)

(divendres)

CÀMPINGS

938 237 879
938 237 829
938 236 076
938 236 162

Puig-reig
938 380 190
www.campingpuigreig.com
campingpuigreig@hotmail.com

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

(dimecres)

puig-reig

Mercat setmanal

la pobla de lillet



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

TURISME RURAL

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)


937 441 095
Santuari Falgars (Hs)
TURISME RURAL
Sarga Masia Sarga
938 236 547
www.masiasarga.com
info@masiasarga.com
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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

n serveis n turisme n restauració


el berguedà POBLE a POBLE





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

938 250 013
609 757 547

TURISME RURAL
Sant Maurici
937 441 314
www.calxesc.com


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


CAMPINGS

TURISME RURAL
Casablanca
938 239 280
info@turismeruralsantjaume.com


sant julià de cerdanyola

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

Mirador del Pedraforca 938 258 062
www.miradorpedraforca.com
camping@miradorpedraforca.com

actes i festes d’estiu

(dijous))

Hostal Pedraforca (H)
www.pedraforca.com

938 258 021

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


sant jaume de frontanyà
Ajuntament
938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net
st.jaume@diba.es
actes i festes d’estiu

Can Susèn
938 258 103
www.campingsusenpedraforca.com

Trobada d’Acordionistes
(2on dissabte de juliol).
Festa Major de Maçaners
(3er dissabte de juliol).
Festa Major de Saldes
(del 26 al 31 d’agost).
Mercat setmanal

Repós del Pedraforca
938 258 044
www.campingpedraforca.com
pedra@campingpedraforca.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)


Festa Major (25 de juliol).
Nit Musical (15 d’agost).
Festa Major de St. Julià de Freixens
(2on dissabte de setembre).


RESTAURANTS/HOTELS

Antiga Casa Marxandó (P) 938 239 002
938 239 006
Ca l’Eloi (R)

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
actes i festes d’estiu

Celebració de la recuperació
del municipi
(diumenge més a prop del 20 de juliol).
Caminada popular
(2a quinzena de juliol).
Festa Major
(2on dissabte de setembre).
RESTAURANTS/HOTELS
La Marieta (BR)
661 741 293


TURISME RURAL
Cal Arderiu
938 227 487
www.calalderiu.com


sta maria de merles
Ajuntament
www.stmerles.diba.es
st.m.merles@diba.es


938 250 400

CÀMPINGS

La Vall de Merlès
938 251 230
campingvalldemerles.com
info@campingvalldemerles.com
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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

actes i festes d’estiu

Benedicció de vehícles i ball
(10 de juliol, Sant Cristòfol).
Festa Major (15 d’agost).
Festa Major de Sant Julià de
Freixents (1er diumenge de setembre).
Mercat setmanal

(dimarts)

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


informació turística

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

actes i festes d’estiu

Festival de la Baells, conjuntament
amb els ajuntaments de Cercs,
Berga i el Consell Comarcal
(10 de juliol).
Festa Major d’estiu
(15 d’agost).
Festa de l’Onze de setembre
(11 de setembre).
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


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

Masia Cal Metge
938 226 034
www.masia-calmetge.com
informacio@masia-calmetge.com

CÀMPINGS
L’Hostalet


938 390 528

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
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
938 250 689
Centre d’interpretació de l’Esgèsia
de la Colonia Pons
938 250 689
www.parcfluvial.cat
info@parcfluvial.org

Consell Comarcal del Berguedà
938 213 553
C. Barcelona, 49 3er. 08600 Berga
avia@diba.cat
Àrea Comarcal de Turisme
938 221 500
Ctra. c-16 km 96.2 08600 Berga
avia@diba.cat
Centre Massís del Pedraforca
938 258 005
Ctra. c-16 km 96.2 Berga
avia@diba.cat
Parc Natural Cadí-Moixeró
938 244 151
Ctra. c-16 km 96.2 Berga
avia@diba.cat
Oficina Consorci Parc Fluvial
938 380 659
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, s/n - 08680 Gironella
www.parcfluvial.cat mail: info@parcfluvial.org
Oficina de Turisme de la Colònia Vidal
938 380 093
Antiga Estació de Tren Colònia Vidal - 08692 Puig-reig
www.parcfluvial.cat mail: info@parcfluvial.org

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

Amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà

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

