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Pel bé comú

E

ncetem el 2011 amb la il·lusió indispensable per afrontar la vida
amb optimisme i ganes de tirar endavant. Encetem l’any nou
amb l’esperança renovada i el compromís –una vegada més–
de mirar de no caure en les errades del passat i de ser una mica
millors, com a persones, com a ciutadans.
Diu el vell proverbi que si hi ha salut i forces per poder guanyar-se
la vida, res s’ha de témer. Tanmateix, és molt evident que la situació
econòmica que viu el nostre país, i la nostra comarca no n’és un
excepció, és molt delicada. La crisi s’allarga més que no esperàvem.
Les coses no s’han fet bé i ara ens costa molt més aixecar el cap, que
no pas els nostres veïns europeus de més al Nord; els quals, d’altra
banda, han deixat molt clar que no estan per orgues.
Són temps d’esforç, de tenacitat i de perseverança i són temps
de renovació, ja que amb l’any que s’estrena, s’estrena també un
nou president de la Generalitat. La ciutadania ha d’estar a l’alçada,
i hi estarem, però les nostres administracions han de saber jugar
el partit de la seva vida, deixant a banda els interessos partidistes i
mirant sempre pel bé comú. Ens calen polítics que sàpiguen prendre
decisions i que sàpiguen pactar i posar-se d’acord en tot allò que faci
falta per contribuir a superar aquesta maleïda crisi.
Per la nostra banda, els del tasta procurarem estar, com sempre,
al costat de la nostra comarca, de la nostra gent, del nostre paisatge.
Tot fent allò per la qual cosa vam decidir tirar endavant aquest
projecte: explicar i difondre les moltes coses bones que té el
Berguedà.
Feliç Any Nou! 
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 l’apunt
Ramon Minoves
President de CiU al Berguedà

Noves oportunitats

D

esprés de les eleccions al Parlament de
Catalunya se’ns obren a Catalunya tot
un seguit de noves expectatives i esperances.
Hi ha gent que diu que més endarrere no s’hi
pot anar. Malgrat tot encara hi ha marge!
La victòria de CiU amb Artur Mas al davant i, la desfeta electoral del Tripartit, demostra per part de la ciutadania una voluntat de
canvi en les maneres d’executar les obres de
govern. El país està demanant de fer una acció de govern adreçada a combatre la crisis de
crear noves oportunitats.
La duresa de la crisi que estan patint l’economia berguedana, catalana i l’espanyola no
és fruit només de la crisi financera internacional. Hi ha causes internes que encara cuegen:
l’excés d’endeutament o el sobrepès de la
construcció en són clars exemples.
La solució diuen que passa per canviar el
model productiu, i és cert, però aquest canvi de
model no es fa només per una simple decisió política. No es pot agafar als centenars de milers
d’aturats del sector de la construcció, donar-loshi una bata blanca i fer-los treballar en un centre
tecnològic. Això no funciona d’aquesta manera.

Per passar d’una economia centrada en una
mà d’obra poc qualificada a un model productiu
basat en el coneixement, la capacitat tecnològica i l’elevat valor afegit, fa falta l’existència d’un
factor clau: la formació.
Això és molt important per al futur de Catalunya. A grans trets, a Catalunya el pes relatiu
de la població amb estudis primaris o sense cap
formació és superior al 50%, quan en d’altres
països europeus aquesta proporció és fins a 20
punts inferior.
Aquest diferencial, lògicament condiciona
les nostres opcions per a impulsar produccions
d’alt valor afegit. Però si el fracàs escolar continua trobant-se per sobre del 30%, el doble de

la mitjana europea, es fa difícil que aquest
diferencial es redueixi a mig termini. Aquesta
és una situació que no ens podem permetre.
Hem de formar millor la societat. L’educació avui és l’ocupació de demà. A millor
formació més possibilitats de tenir feina i de
tenir una bona feina.
Això però no és cosa de dies, ni de mesos, és una feina d’anys. Per tant, cal posar-se a treballar aviat i ràpid. Cal ajudar i
promoure als emprenedors. S’han de posar
en marxa polítiques que facilitin el fet emprenedor.
I per aquells treballadors aturats, cal que
se’ls hi ofereixin possibilitats de reciclatge. Un
reciclatge útil per aquelles possibilitats que hi
haurà de trobar feina, que serà bàsicament
en el sector dels serveis i el turisme, sense
perdre de vista la indústria.
En els propers mesos el nou govern
de Catalunya haurà de posar unes bases
sòlides en un projecte que doni respostes
a la urgència dels efectes de la crisis i que
al mateix temps posi unes bases solides de
creixement futur. 

 l’apunt
Judit Carreras

hivern 2010
Diputada al Parlament de Catalunya per el PSC

Confiar en el Berguedà

C

atalunya entra en una nova etapa política. Aquests dies hem iniciat la novena legislatura parlamentària i hi haurà un nou govern
que ens anirà explicant quines són les seves
intencions, per ara no en coneixem gairebé res.
Haurem d’esperar però cal tenir present que els
reptes que tenim el davant no poden esperar.
Fa unes setmanes que les forces conservadores deien que per millorar el país calia
canviar el govern a Catalunya. Ara la música
ha canviat, ara aquestes mateixes forces diuen
que en el futur proper no es podrà fer massa
cosa perquè la situació és molt difícil.
Si aquesta nova música vol dir que el Berguedà no podrà continuar avançant al ritme
que ho ha fet en els darrers anys no comencem
gaire bé. La comarca té noves infraestructures
i nous equipaments que ens permeten afrontar
els reptes col·lectius en millors condicions que
en el passat però també té projectes que cal
poder portar a terme per sortir de la situació
econòmica que pateix.
Els governs catalanistes i d’esquerres han
confiat en les potencialitats turístiques i industrials de la comarca.

S’ha portat a terme un Pla de Dinamització Turística, s’han atorgat ajuts al sector privat i al sector
públic a través del Pla de Desenvolupament Turístic, s’ha executat el Centre d’Acollida Turística a
Berga, s’ha impulsat el reconeixement de La Patum com a patrimoni de la humanitat, s’ha reconegut el valor patrimonial de festes tradicionals com la
Fia-faia de Sant Julià de Cerdanyola i Bagà,
s’ha reconegut i impulsat el valor de les colònies
industrials del Llobregat, s’ha invertit en el Tren
del Ciment a La Pobla de Lillet, en l’ampliació
del domini esquiable de La Molina cap a Coll de
Pal i s’han començat a executar les obres del Polígon Industrial Rocarodona-Olvan.
Ara bé, encara ens queda molta feina per fer,
cal continuar treballant de valent en la millora del
nostre territori. Tenim oportunitats com el Parc
Natural Cadí-Moixeró, un ambiciós espai museogràfic per La Patum o el desenvolupament
de la Via Verda del Carrilet al Baix Berguedà, per citar només tres exemples.
És cert, estem en uns moments difícils, en un
context complicat però també és cert que davant
nostre tenim noves oportunitats econòmiques,
n’estem convençuts.

Ens cal continuar avançant amb pas ferm
i necessitem un govern que continuï confiant
en el Berguedà, que continuï endavant amb
aquells projectes que estan en marxa i que ens
doni suport en aquells que encara han de començar, no hi pot haver excuses. 

5

6

 apunts

Jaume Farguell
President d’Òmnium Cultural i del Casal d’Europa al Berguedà

Joan Roma i Cunill
Alcalde de Borredà

Un actiu i eficient dinamitzador

Gestor eficient i imaginatiu col·laborador

A

F

rreu es parla molt dels polítics, però poc dels tècnics, gerents,
dinamitzadors. I no deixen de ser peça fonamental pel bon funcionament de les institucions, organismes i entitats. I molt sovint, son
ells, o elles, els qui marquen la diferència entre el funcionament d’un
lloc o altre.
Aquest és el cas d’Eduard Barcons. El seu currículum és llarg i
extens, malgrat la seva joventut. Nascut, el 1975, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Ha cursat Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional, de UPC School of Professional & Executive Development. Expert
en projectes i programes europeus, i desenvolupament local, és actualment gerent del Consorci de Formació i Iniciatives CercsBerguedà (CFI).
El 2002, va obtenir el guardó de Jove Emprenedor atorgat per la
Jove Cambra de Berga, i ha estat redactor i ponent de nombroses
iniciatives a la comarca del Berguedà o a fora.
Des dels càrrecs que ha assumit, ha demostrat una gran eficàcia
i facilitat per coordinar esforços amb altres organismes i administracions, de manera que ha esdevingut peça fonamental en la major part
de les iniciatives comarcals. I no s’ha limitat a funcions bàsiques de
gerència, sinó de dinamitzador i promotor de noves accions en multitud d’àmbits locals, comarcals i supracomarcals. 

a anys que conec Eduard Barcons. Recordo que un dia, quan
jo era encara alcalde d’aquesta ciutat i president del Consell
Comarcal, es presentà al meu despatx a oferir-me la col·laboració
més absolutament desinteressada en aquelles actuacions que pogués suggerir-li, essencialment, pel què feia a les relacions internacionals que ja aleshores teniem establertes a les nostres dues
institucions.
Eduard Barcons era aleshores un flamant titulat universitari en
Ciències Polítiques i de l’Administració. La posterior creació del Casal d’Europa em semblà l’ocasió propícia per tal d’oferir-li una possibilitat de cooperar, en la certesa que el què ell aportaria a aquesta
iniciativa europea seria enormement positiu, com així ha estat..
Al llarg d’aquests deu anys d’existència de la nostra fundació
europea, ell n’ha exercit de secretari, amb una eficiència en tot moment acreditada. I no ha acabat aquí la seva inestimable cooperació,
sinó que en tot moment ha propiciat enriquidores col·laboracions,
fonamentalment amb Berguedà Iniciatives i el Consorci de
Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà (CFI) del qual ell és
el gerent.
La torre del Pavelló de Suècia, a banda del seu europeu simbolisme, ho és també de la capacitat i iniciativa d’Eduard, que en
fou tothora un dels seus impulsors més eficients. 

 entrevista
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Pep Espelt / fotos: Jordi Plana

Eduard Barcons
(Avià, gener 1975)

Gerent d’una institució
clau en l’engranatge
administratiu
del Berguedà
com és el Consorci
de Formació
i Iniciatives
Cercs-Berguedà
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n Eduard Barcons

Eduard Barcons es considera un berguedà i gestor públic. És una persona enèrgica,
emprenedora, d’idees aferrades i consistents, diplomàtic i treballador amb un alt nivell
d’exponencial per la seva comarca i de l’entitat que lidera. A nivell polític i davant del càrrec que ocupa, afirma amb seguretat que fa gestió pública davant del CFI. No ha volgut
dedicar-se a la política, li agrada gestionar tècnicament amb independència.
És gerent del Consorci Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà des del juliol del
2004.
Li és difícil de deixar clar que no és un polític. Com a ciutadà transmet la seva opinió,
però com a gerent sempre ha deixat clara una equidistància. El CFI és un projecte i
demostra que pot treballar amb tots i cadascuns dels equips de govern. D’igual manera
que té molt clar la necessitat de què el consorci sigui un ens instrumental al servei dels
ciutadans, les empreses i les administracions, assegura que cal tenir present com la millor
fórmula per fracassar és tractar d’acontentar sempre a tothom.
Si arriba el dia de deixar la gerència del CFI, òbviament la institució hauria d’entomar
aquesta línia d’apoliticisme, perquè el CFI és una entitat que es dedica a prestar i donar
serveis i no a fer política. Articular una pluralitat de veus, cooperar amb ens públics i privats
i aplicar valors de gestió corporatius de seriositat i rigor.
—Què és el CFI i quins són els seus punts
de traçabilitat?
—El CFI és una entitat de desenvolupament econòmic que es va crear l’any 1989,
conformada per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cercs, tot i que en l’actualitat
és d’abast comarcal. El CFI es divideix en
quatre eixos: el suport a les empreses i teixit productiu, emfatitzant l’emprenedoria,
innovació i generació de noves activitats; el
servei de les persones a nivell de formació i
intermediació laboral, i programes d’expe-

rimentació dirigits a col·lectius i sectors tant
de població activa com en atur; el suport al
territori en la basant de planificació, anàlisi d’observació territorial, suport a entitats
locals, establiment de xarxes a nivell internacional; i la línia d’atracció d’inversions o
infraestructures pel territori dirigit especialment a ens públics.
Així mateix, cal destacar l’actitud presa
en els darrers anys d’obrir l’entitat a tota la
comarca, a partir d’una aposta de treball en
xarxa i de servei. Més enllà dels membres
del Consorci, l’entitat té molt present de
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què el “núvol de socis” o ens implicats van
molt més enllà, i contempla, per tant, a ens
públics, agents socials,universitats, etc.
—D’on va sorgir la idea de crear el CFI?
—El Consorci s’inicia arrel del tancament
de l’empresa Carbons de Berga, S.A,
juntament amb la crisi del tèxtil i de la
mineria. D’aquest fet, una gran massa de
població es queda a l’atur i el model industrial de finals de segle es queda obsolet. D’aquestes conseqüències es crea el
Consorci i es pren com a domicili social el
Centre d’Empreses de Cercs. Un espai
que ha estat objecte de nombroses inversions en els darrers anys i que a l’actualitat disposa d’una superfície de 12.000
m2 útils, que comporta l’allotjament de
15 empreses industrials o de serveis, les
quals ocupen a 73 treballadors/ores. Actualment l’espai està al 100% ocupat i es
creu amb un model en el qual hi hagi interacció i inversió, no tan sols a nivell material, sinó especialment de persones.
—Davant d’una crisi com la que està sacsejant tot el país, quina postura o resposta creu que ha de tenir l’Administració?
—Les administracions han de vetllar per la
millora continuada i la innovació en la seva
gestió. Ara bé, més enllà del debat o discurs sobre l’eficiència, l’eficàcia i l’efectivitat, o la necessitat de la col·laboració
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públicoprivada, un altre gran repte de les administracions públiques, igual que les empreses, és la
de tenir una estratègia de màrqueting per poder
explicar els seus serveis i productes. El Consorci ha d’intentar en gran mesura de fer publicitat
dels productes comarcals i orientar-los a les necessitats que tingui el territori. L’administració ha
de saber generar pensament, diàleg i confiança,
amb l’objectiu d’estar al servei. El CFI és una entitat de desenvolupament econòmic, que creu en
el model de gestió pública, aplicant sistemes de
gestió des d’un àmbit més empresarial, trespolat
a la política i treballant conjuntament amb tots els
ajuntaments berguedans, Consell Comarcal,
Diputació, etc.
—És l’emprenedoria una solució per a la comarca o es tracta d’una possible solució a la crisi de
manera individual?
—L’emprenededoria pot ser un motor. Ara bé, cal
generar a llarg termini una cultura emprenedora,
a partir de treballar des de l’educació infantil on
realment apareix la “llavor”, passant des de l’educació primària a la FP i a la universitat on es “planta la llavor”, fins a la posterior etapa de creació i
consolidació de projectes. A banda d’aplicar casos d’assimilació reals de creació de cooperatives
i activitats de negoci, l’emprenedoria pot ser un
magnífic instrument de transmissió de valors, responsabilitat i autonomia.
De la mateixa manera, cal tenir un full de ruta,
fer un acord estratègic de competitivitat, confi-

gurant línies de treball a cinc/deu anys vista, de
forma consensuada amb tota la gent que està involucrada, per tal de que tot el capital humà trobi
les facilitats per instal·lar-se a casa i no hagi de
minvar per fugir a l’àrea metropolitana.
—Quines propostes de futur es marquen des
del CFI?
—Amb la col·laboració d’entitats, ens agradaria
posar en funcionament breu una iniciativa consistent en un compendi de recursos financers per
poder donar més accés al crèdit a les empreses i
emprenedors, amb l’al·licient del capital i del seguiment i de la formació.
Cal també treballar amb el tema del talent,

atribuït a tota aquella persona que pot aportar
capacitat i aptitud, no tan sols al lloc de treball,
sinó també a la societat. Igualment, un altre factor
important, és la formació professional i ocupacional de la població, vetllant per tenir la millor qualificació i promocionant pràctiques a empreses
tant a nivell nacional com internacional, adquirint
a la mesura possible un desenvolupament a les
nostres empreses. La competitivitat d’un territori
depèn, en gran manera, del lloc on està ubicat, de
les infraestructures, dels recursos naturals, però
especialment de les persones que hi viuen.
S’ha de potenciar les energies renovables i al
sector agroalimentari, amb l’objectiu de marcar un
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nou model de desenvolupament i fugint de certs
convencionalismes. És important generar idees.
Actualment hi ha moltes iniciatives que s’estan
generant, les quals poden semblar singulars i
complexes, però que evidentment i a priori d’una
cohesió territorial, poden ser motors i noves propostes de desenvolupament.
Tot això comptant amb lideratges, tant polítics
com socioeconòmics, i partint de la base que estem amb la situació actual que estem, ens cal a la
mesura que sigui possible, ser el màxim de reivindicatius i aportar coneixements, tenint clar el què
podem fer i qui volem ser, sempre amb una visió
realista i no pessimista.

—Creieu que és el turisme una solució o encara
ens falta molt per camí per recórrer i senyalitzar?
—El turisme a la nostra comarca ha donat un
pas molt important en les darreres dècades, on
la millora de les comunicacions ha actuat com a
potenciadora. Compta amb una oferta excel·lent
d’establiment de turisme de rural, amb bones infraestructures públiques com poden ser el Parc
Fluvial, el Museu de les Mines de Cercs, etc. però
ens cal analitzar quins són aquells altres complements que ens poden donar solidesa turística
com són les activitats d’oci i lleure.
Estadísticament el turisme a la comarca representa un 8% del PIB. Un percentatge encara baix
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i que davant dels efectes directes i indirectes del
turisme sobre altres sectors o activitats com el comerç, l’alimentació,etc. cal potenciar.
A més, el turisme intrínsicament pot crear
empatia o transmissió entre el que és el Berguedà i els seus clients, tant a nivell industrial, com de
productes i de serveis, o com les pròpies relacions
interadministratives.
Assumint, doncs, que el turisme és una font
de creació de negocis, amb l’objectiu d’incrementar el seu pes, tal com s’apuntava en part fa
uns anys en un estudi de la Cambra de Comerç,
s’han de dirigir els esforços a augmentar l’oferta,
adoptar una estratègia de màrqueting, a vetllar
per la qualitat i transformació si escau tant dels
establiments i productes turístics, i per l’aposta
en la formació continuada. Actuant plegats hem
de ser clars i potents amb el nostre missatge, replantejar-nos horaris comercials, fer autocrítica i
avaluació.
Evidentment, no som l’epicentre turístic de
Catalunya, però els nostres actius són d’un valor i
atractiu immillorable, però cal valoritzar-los encara
més, i des de la perspectiva que la comarca disposa d’una àmplia diversitat, no només cultural i
gastronòmica.
La comarca ha de permetre la possibilitat i pluralitat de la demanda turística. El turisme rural Berguedà, ha sigut pioner amb el model responsable,
integrat al medi ambient i permetent d’explicar-se
i fer-se entendre a les persones que ens visiten.
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“Posa el Berguedà al teu plat”
—Un dels projectes turístics impulsats pel
CFI és “Posa el Berguedà al teu plat”. Quines
són les seves línies d’actuació i com s’introdueix dins del complex món de l’oferta?
—”Posa el Berguedà al Teu Plat” és una iniciativa que des de fa uns quants anys cerca fomentar l’ús i consum dels excel·lents productes
agroalimentaris de la nostra comarca. I, també
pretén consolidar iniciatives de maridatge entre
tots els sectors implicats, especialment amb la
restauració. Una Cuina, la berguedana, excepcional, que per mitjà de la tasca desenvolupada per part del Gremi Comarcal d’Hostaleria
i Turisme del Berguedà des de fa molts anys,
ha aconseguit amb èxit potenciar la restauració
de la nostra comarca creant signes identitaris
propis, un bon exemple d’això és la Cuina del
Bolet. En definitiva, la nostra recepta és tractar
de sumar FOGONS + PRODUCTE.
Els fogons i els productes locals alimentaris són sense cap mena de dubte un excel.
lent fórmula per tal d’explicar tant la riquesa
paisatgística,com els productes turístics, i, com
no, per transmetre les veus de tot el patrimoni
cultural d’un territori.
—Què ha suposat pel Berguedà l’autovia?
Ha esdevingut un element estratègic pel desenvolupament de la comarca? Tenir l’auto-

via ha permès frenar una mica la crisi? Sense la carretera, la recessió hauria estat més
accentuada? Per què? (*)
—La competitivitat de tot territori és la suma recursos naturals, emprenedoria, Universitats, PIMES,
formació,sistema d’innovació territorial,etc., però
sense cap mena de dubte les infraestructures i especialment les viàries com l’autovia C-16, fan que
diferents indicadors ens assenyalin un impacte i el
seu paper estratègic.
Un impacte que s’ha d’interpretar centrant-se
en els seus aspectes positius com, per exemple,
que des d’una aproximació tradicional keynesiana
a curt termini la inversió pública genera un shock
de demanda (demanda de bens i personal, redueix
atur,etc.). D’altra banda, des d’una perspectiva més
moderna i a llarg termini entenc que l’autovia i les
infraestructures per se milloren el transport de les
persones i les mercaderies, redueixen els costos
de temps, redueixen els costos de distribució i de
producció en l’economia.
Per tant, de ben segur ens ha permès aproximar els clients turístics, millorar la connectivitat
i posicionament industrial, i ha permès retenir la
residència del talent que inexorablement es desplaça a treballar fora de la comarca. Però en tot
cas,conscients de què molts territoris disposen
d’una millor situació geostratègica i d’infrastruc-
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tures viàries, portuàries, aeroportuàries, etc., fa
que cregui que les infraestructures són una condició estratègica per la competitivitat i productivitat d’un territori, però que inexorablement cal que
estiguin acompanyades per una bateria de mesures (qualificació professional, valorització sectors
estratègics,polítiques d’atracció industrial, estratègia de marca comarcal).
Així mateix, no cal obviar que en aquests moments de crisi, la més angoixant que ha experimentat l’economia catalana i l’espanyola, en el context
de la pitjor recessió mundial des de la Gran Depressió, la carretera i la millora de la connectivitat, de
ben segur ha estat un factor positiu, per exemple si
ens fixem per exemple en el turisme. Així, l’autovia,
això sí conjuntament amb la constant consolidació
del turisme interior de natura, etc. de ben segur
han permès atenuar una major davallada del PIB.
Tanmateix,davant dels milers de vehicles i clients
potencials que circulen cada cap de setmana per
l’autovia direcció altres destins turístics, penso que
és essencial continuar potenciant la marca i la projecció de la nostra comarca en la mesura possible
i incrementar el seu pes del turisme en el marc del
PIB berguedà per mitjà de l’aposta en la millora
continua de productes i serveis i, alhora, de valoritzar diferents projectes estratègics en estat latent.
—El fet que no arribi fins al túnel del Cadí i connecti amb França, perjudica el Berguedà? (*)
—Hem de ser conscients de l’escenari actual
de l’erari públic donada la crisi, de fet acaba un

període que ha estat ‘prodigiós’ per la inversió
en infraestructures de transport interurbà, amb
forts augments en tota la dècada dels 2000, fins
a superar el 2% del PIB en el 2008. Respecte
a l’E-9, “jo sóc fan d’una bona ’E-9” des de fa
molts anys, de fet, com a Consorci hem donat i
donem ple recolzament, per exemple, a la reunió internacional entre les diverses cambres que
es celebrà durant el passat mes d’octubre a Tolosa i que de forma especial va impulsar la Delegació al Berguedà de la Cambra de Comerç
de Barcelona. Per tant, crec amb amb una E-9
no tan sols com un eix viari, sinó també de coneixement, de desenvolupament econòmic,de
formació, etc.
—Quines són les accions més destacades
que marquen l’agenda de treball del CFI en
el marc del “Posa el Berguedà al Teu Plat”?
—A banda de consolidar les accions i treball
iniciat en el projecte Posa el Berguedà al Teu
Plat dintre de les línees d’actuació caldria destacar alguns aspectes com, d’entrada, posar en
funcionament a començaments del 2011, conjuntament amb el Consell Comarcal del Berguedà, el Gremi Comarcal d’Hosteleria i Turisme i
l’Associació de Productors Agroalimentaris, un
Club dels Sabors. Es tractaria d’una estructura
associativa que vetllaria per l’impulsar la promoció i la projecció dels productes i dels fogons, i,
sobretot, implementar múltiples iniciatives de
maridatge entre restauradors i productors.

Igualment, hem de consolidar l’Associació de Productors Agroalimentaris del Berguedà amb més
membres. Hem d’optimitzar la gestió empresarial:
capacitar i donar recolzament a les empreses per
millorar la gestió empresarial. Hem d’establir un
servei d’assessorament a les empreses i oferir suport en R+D+I. Millorar la qualitat dels productes a
través de la formació i la sensibilització a les empreses. També cal promocionar i millorar la comercialització, mitjançant el desenvolupament de noves
formes de comercialització i la consolidació de les
que ja existeixen.
En un altre ordre de coses, cal col·laborar en
l’activació d’una agrobotiga a la comarca i en la integració de les actuacions a nivell territorial.
També cal implantar una Marca col·lectiva (en
el primer semestre de 2011) de productes del Berguedà, que permetrà la identificació territorial dels
productes elaborats amb un territori com el Berguedà, i alhora donada, doncs, la referenciació geogràfica i els mecanismes ja previstos que vetllaran
per la traçabilitat i el control de qualitat en l’elaboració, l’activació de la marca de ben segur permetrà
albirar un increment de vendes dels productes i,
sobretot, d’”un major coneixement i diàleg” entre
el nostre territori i els nostres clients de fora la comarca. Incrementar les relacions entre territoris de
la Xarxa. Desenvolupar activitats que impliquin el
sector turístic i sectors complementaris, i activar la
formació i la sensibilització a les escoles. 
(*)Valoracions efectuades, en el marc d’una entrevista en el Diari Regió 7.
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 l’apunt
Daniel Terradellas

Representant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als Campionats del Món Snowboard FIS (La Molina 2011)

Les medalles són per al territori

H

em vist grans esdeveniments dels quals, un cop
acabats, se’n desmunten les estructures i instal·lacions i tot torna a quedar com abans. Haurà
estat un brillant foc d’encenalls que, apagada la torxa,
deixarà enlluernadors records sense cap de benefici tangible. A l’altre extrem, hem lamentat desproporcionades
inversions creades per objectius fantasiosos que, un cop
celebrat l’espectacle, solen deixar infraestructures desèrtiques i, segurament, deutes per anys i panys.
Davant d’uns Campionats del Món atorgats a
La Molina per al mes de gener del 2011, l’objectiu del
Govern de Catalunya és molt clar: convertir l’esdeveniment en una fita per dinamitzar el territori. De sobres és conegut que les estacions d’esquí són motor
per les zones pirinenques i que la seva funció sobrepassa l’interès econòmic i esportiu tot esdevenint pal
de paller per al desenvolupament local i per a l’equilibri
territorial del país.
Vistos els èxits precedents, calia aconseguir que
una competició d’alt nivell esdevingués una magnífica
ocasió per sumar esforços públics i privats. Perquè
cadascú en el seu camp fes un esforç compartit per
aconseguir que la competició no quedés només en
un brillant espectacle, sinó que fos una oportunitat
per a la millora territorial. La Molina, gestionada per
FGC (empresa pública de la Generalitat) esdevenia la

plataforma perquè l’estació d’esquí aconseguís que la
pràctica generalitzada dels esports d’hivern fos compatible amb la competició d’alt nivell i amb un model
de desenvolupament sostenible.
Cap inversió important s’ha fet només pels campionats. Però s’han invertit milions d’euros! Des de l’inici
del procés, ara farà quatre anys (encara en època de
vaques grasses), en cap cas es va caure en la temptació de programar inversions que no tinguessin garantida la rendibilitat social o econòmica per uns decennis.
D’aquesta manera, es van avançar algunes actuacions,
se’n van programar de noves i es va coordinar tot el projecte per aconseguir una millora substancial per al territori, que sense els campionats difícilment haurien donat
tants bons resultats. Des d’ara, ja, són millores palpables
a la Cerdanya, a l’Alt Berguedà i a la Vall de Ribes.
Com és lògic, no s’haurà aconseguit tot allò que
es pretenia i en canvi s’hauran pogut dur a terme altres
actuacions aprofitant les oportunitats. La crisi ha frenat
algunes inversions, però també ha generat noves accions per optimitzar els recursos.
Els campionats seran un èxit i la millora per al territori ja és evident: en infraestructures, equipaments, telecomunicacions, serveis, promoció turística, etc. Millores
quantificades en un llistat d’obres i d’actuacions que es
gaudiran pels Campionats i en el futur. 



portada
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Alta competició i espectacle total
en els Mundials de Snowboard

S

ota el concepte La Molina 2011 l’estació
pretén demostrar en aquesta cita amb el
millor snowboard mundial que el pirineu
català està plenament capacitat per ser seu
olímpica de la candidatura Barcelona 2022.
La Molina vol que el Mundials Snowboard FIS obri nous canals participatius i
apropin l’estació i l’esport de la neu a tothom.
Els Mundials Snowboard FIS permetran gaudir de fins a sis disciplines d’aquest
esport. Està previst que participin més de 400
snowboarders de 40 països en l’esdeveniment
d’esports d’hivern més important que mai s’ha
fet als Pirineus.

La Molina disposa d’un experimentat
Comitè Organitzador amb una llarga trajectòria
en copes del món i d’Europa FIS d’esquí alpí,
copes del món i d’Europa de discapacitats i
copes del món de snowboard. Aquests esdeveniments han estat organitzats amb èxit gràcies
al treball de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya a través de La Molina, en col·
laboració amb el Consejo Superior de Deportes,
la Secretaria General de l’Esport, la Federació Internacional d’Esquí, la Real Federación Española
de Deportes de Invierno, la Federació Catalana
d’Esports Hivern, els ajuntaments d’Alp, Toses
i Bagà a més d’un nodrit grup de voluntaris. 

 PROGRAMA
14-01-2011 Barcelona	Entrenaments BA (Big Air) homes - Palau St. Jordi
15-01-2011 Barcelona Cerimònia Inaugural - Palau St. Jordi
15-01-2011 Barcelona Classificatòries i Finals BA - Palau St. Jordi
16-01-2011 Barcelona	Entrenaments HP (Half Pipe), SBX (Snowboard Cros)
17-01-2011 La Molina Classificatòria SBX (Snowboard Cros) Homes i dones
18-01-2011 La Molina Final SBX Homes i Dones
19-01-2011 La Molina Final PGS (Paralel Gegant) Homes i Dones
19-01-2011 La Molina Classificatòria HP (Half Pipe) Homes i Dones
20-01-2011 La Molina Final HP Homes i dones
21-01-2011 La Molina Final PSL (Paral·lel Eslàlom) Homes i dones
21-01-2011 La Molina Classificatòria SBS (Slopestyle)
22-01-2011 La Molina Final SBS Homes i Dones
22-01-2011 Alp
Cerimònia de cloenda dels Mundials al Poliesportiu d’Alp
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 PORTADA
Jordi Pau Caballero

Cosme Ruaix, alcalde d’Alp: “Per al municipi és un esdeveniment
que ens portarà més gent i que ens donarà a conèixer arreu del món”
—Què significa per al poble d’Alp l’organització del Campionat del Món d’Snowboard a La Molina?
—Per a l’estació de La Molina significa la culminació d’una trajectòria amb un cúmul de competicions internacionals, començant pels campionats d’Europa, desprès els campionats del món... Però
aconseguir uns mundials ja és el summum, el
pas previ per aconseguir uns jocs olímpics, si així convingués. Per al municipi d’Alp és un esdeveniment que ens portarà més gent, que ens donarà a conèixer arreu del món, tot i que La Molina ja és coneguda. No només són aquests deu dies
o la difusió televisiva, sinó que tindrà una projecció internacional en el decurs del temps.
—Què comporta per al municipi organitzar la festa de cloenda?
—Totes les proves es fan a l’estació d’esquí. La cerimònia inaugural es fa al Palau Sant Jordi de Barcelona, junt amb una primera prova de salts. Al poble es veurà moviment de gent però no es podrà gaudir de l’espectacle. Vam creure, doncs, que seria molt bo, al disposar d’un magnífic palau d’esports, poder fer la cerimònia de cloenda, dissenyada per l’equip d’Àfricapcp, els mateixos creatius que faran la cerimònia del Palau Sant Jordi. L’espectacle es basa en imatge i só, però explicant una mica l’evolució del Pirineu, des

dels temps remots fins ara, amb un espectre de músiques en què intervenen des de l’acordió diatònic fins a músiques actuals de hip-hop i altres estils.
Per al municipi representa un esforç organitzatiu i econòmic important, però crec que val la pena. Barcelona encara està recollint els fruits dels jocs de l’any 92. Nosaltres intentem, en una escala més petita, fer el mateix.
—Un petit municipi amb dues estacions d’esquí, tradició i modernitat en hosteleria i restauració, i un Palau de Congressos amb pista poliesportiva i sales de conferència. Us sentiu privilegiats?
—Alp és privilegiat, des de fa molts anys, per la seva ubicació geogràfica. Estem al cantó nord de dos massissos importants com són la Tosa i el Puigllançada,
i això ens permet tenir una climatologia, a l’hivern, suficientment fresca per a mantenir-hi la neu i acollir dues estacions d’esquí de les més importants que hi ha al Pirineu. Però fins i tot a l’estiu, el clima és molt agradable, amb poca humitat i aire fresc....
Ja antigament, a inicis del segle passat, era conegut com
un centre per venir a fer salut. Recordo quan jo era petit, que hi havia metges que, a pacients de malalties pulmonars, els recomanaven fer estada a Alp, on l’aigua, a més, diuen que és la més bona de la comarca. Hi ha torres d’estiuejants que ja eren fetes abans de
l’arribada del tren. Aquesta seria un dels nostres fets

diferencials. La gastronomia, en canvi, ja la compartim més amb la resta de la Cerdanya i del nostre Pirineu, gastronomia de muntanya.
Fa uns quaranta anys érem un poble amb una economiabasadaenl’agriculturadesupervivència—perlesmateixes raons climàtiques abans esmentades— i en la ramaderia. Avui dia ja no es viu d’això, sinó del turisme d’hivern —bàsicament neu— i d’estiu  —amb activitats a la
natura—, i dels conseqüents serveis. I pel que fa al palau i pavelló, ja vam començar tenint una de les millors piscines de la comarca —llevat, lògicament, de Puigcerdà—, i el poliesportiu segueix aquesta tradició. Ha
estat fruit dels ingressos que ha tingut el poble, que s’han
invertit en fer-lo més atractiu. El futur va de cara a fomentar el turisme tot l’any: a l’hivern, la neu, i la resta de l’any la natura i el senderisme. 

 BAGÀ
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La Fia-faia declarada Festa
Patrimonial d’Interès Nacional

Imatge del projectat edifici. Foto: Arxiu Ajuntament de Bagà

Recta final per a l’enllaç
Coll de Pal amb La Molina
LA CONNEXIÓ entre Coll de Pal amb La Molina,
cada vegada és més a prop. L’ajuntament de Bagà,
abans no acabi l’any 2010, adjudicarà l’inici de la
construcció de l’edifici de serveis de Coll de Pal.
Mentrestant ja s’ha construït l’estació de sortida
a Alp. Tot i que encara no hi ha data per la posada en
funcionament del futur telecadira que ha d’enllaçar
les dues estacions, els passos que es van fent són
en ferm i no deixen dubte que l’enllaç és pròxim i

real. Així ho va deixar clar l’aprovació del Pla Especial de Coll de Pal, el passat mes d’abril, que incloïa
ja una petita estació transformadora, una zona d’embassament d’aigua per fabricar neu artificial i un espai d’aparcament pels vehicles, a més del telecadira.
La imminent construcció de l’edifici de serveis,
fruit d’un conveni de col·laboració entre el MINER,
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Bagà, compta ja amb un

El dia 16 de novembre va ser una data
especial per a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. La Fia faia, finalment, era declarada festa patrimonial d’interès nacional i, per tant, inscrita en el catàleg
del patrimoni festiu de Catalunya. Així
ho va aprovar el consell de Govern de
la Generalitat, un reconeixement que
arriba després d’anys d’haver-ne fet la
proposta, concretament des del 2001.

finançament de 700 mil euros, cost amb el que es
pretén sufragar la primera fase de la construcció que
contempla l’estructura i tancament de l’edifici que
comptarà amb uns 700 metres quadrats. Aquí és on
s’ubicarà el punt d’arribada del telecadira que connectarà en un futur pròxim l’estació de Coll de Pal
amb La Molina, on també s’ha començat a treballar
per permetre aquesta connexió que podria entrar en
funcionament la temporada vinent. 

La pilona d’arribada del telecadira a Coll de Pal ja està acabada. Foto: Arxiu Cuvic
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 senderisme
Jordi Pau Caballero
Guia de muntanya UIMLA i instructor de Nordic Walking INWA

El Berguedà i el Nordic Walking,
protagonistes a la Fira Trek&Walk

E

l cap de setmana del 19, 20 i 21 de novembre va tenir lloc al recinte La Farga, de l’Hospitalet, la Fira Trek&Walk, antic Saló de
Senderisme, certamen que per primera vegada
caminava sol tot iniciant una nova etapa. Divendres va tenir lloc la seva inauguració i es va celebrar la 1a Jornada Professional “El senderisme, un
producte emergent en un mercat emergent”, amb
una mostra d’experiències en senderisme com
a producte turístic de Suïssa —Any Internacional del Senderisme i itineraris culturals a

Suïssa—; i amb temes de debat com “L’evolució
del mercat espanyol en els darrers 25 anys”; “El
potencial del senderisme per transformar la realitat
local” i “Què hem de fer per aprofitar les oportunitats?”. Els integrants de les diferents taules rodones provenien de diferents punts de l’estat.
A la fira hi havia stands amb l’oferta de senderisme de diferents territoris Diputació de Barcelona, Euskadi —amb la seva “ambaixadora”
Edurne Pasaban—, Galícia, Castella i Lleó i el
Consell de Mallorca, entre d’altres. Tanmateix, hi
havia una amplia oferta de xerrades i presentacions:
Senderisme a Euskadi, Eurorando a Andalusia 2011, el Camí dels Bons Homes, Cuspidis la
xarxa social de muntanya..., així com diverses experiències de senderisme solidari... El públic assistent
també tenía a l’abast una amplia oferta de tallers
relacionats amb el món de la muntanya: Filmació
en vídeo a la muntanya, geocatching, alimentació i
excursionisme, farmaciola personal i primers auxilis
per a excursionistes, orientació i utilització de GPS,
com es crea un blog, fotografia de natura, com protegir-se a muntanya i... nordic walking.

Per a més informació: http://nordicwalkingpirineus.blogspot.com/

L’Associació Esportiva Nordic Walking
Pirineus va col·laborar en la dinamització de la
Fira, de la mà de la Diputació de Barcelona que
hi participava amb un stand per a promoure els productes de senderisme del Consell Comarcal del
Berguedà, Osona Turisme, el Patronat del Parc
Natural de la Muntanya de Montserrat i els Portals, el Consorci del Cardener, i el Consorci del
Vallès Occidental i els 3 monts. Dissabte dia 20
es van dur a terme, al matí i a la tarda, dues presentacions i dos tallers de Nordic Walking que varen
ser un gran èxit, aplegant una trentena de persones
en cada presentació, i una vintena en cada taller.
Poc a poc, el senderisme es va obrint camí
com a sector emergent dins el turisme de muntanya, on la comarca del Berguedà hi té un paper
destacat, amb una xarxa de senders de més de
1800 km, i on el Nordic Walking pot ser un producte novedós com a nova tendència d’activitat
esportiva i cardiosaludable. 

nordicwalkingpirineus@gmail.com

tel: 637 729 612
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bellver de cerdanya. camí dels bons homes.

vall de la llosa.

4a etapa: Bellver de Cerdanya-Porta
texte i fotos: Consell Regulador
del Camí dels Bons Homes

 Observacions:
S’ha d’anar amb compte perquè el tram
de Bellver a Prullans travessa l’N260 diverses vegades. Aquest tram no és
definitiu. L’etapa és molt llarga, per això
és recomana partir-la.
A cal Jan de la Llosa no hi ha refugi,
però a les cases privades es pot acampar
als prats i tenen tendes de lloguer. A la
portella Blanca no hi ha aigua potable i del novembre al maig, hi pot haver
neu. Cal consultar l’estat del tram i anar
preparats.
A la vall de la Llosa, el GR 107 es
creua amb el GR 11 i el GR 7.
Atenció de no desviar-nos.

 Bellver de Cerdanya
És el municipi amb el terme més extens de tota la
Baixa Cerdanya. Fundat a mitjans del segle XIII, aquí
es creuaven el camí ral que seguia el curs del Segre
i l’anomenada via bergistana, que venia del coll del
Pendís i era bàsicament ramadera. És d’aquesta època
medieval el seu nucli antic enfilat dalt d’un turó, amb
els seus carrerons i portals i els seus trams de muralla.
En aquesta etapa es poden recórrer dos espais naturals altament recomanables per la riquesa i la diversitat dels seus ambients: la Reserva natural del riu
Segre-Prullans on destacar alguns trams de bosc de
ribera molt ben conservats amb bedolls, pollancres i
salzes així com fauna molt diversa i de gran valor com
la llúdriga, al truita de riu, el barb de muntanya, els
bernats pescaires, el martinets de riu i un llarg etc. I
GRÀFIQUES D’ALTITUD

l’Espai d’Interès Natural Tosa Plana-Puigpedrós,
fronterer amb Andorra i França, formant grans
extensions de pastures i amb nombrosos llacs
que les esquitxen com el de Malniu, els Engorgs,
els de la Pera o el de la Muga entre altres. Pel
que fa a la vegetació dominen els boscos de pi
negre. Atenció especial es mereix la pingüícula,
una petita planta carnívora de zones amb aigua
i de flors violetes molt vistoses. La fauna és la
característica d’alta muntanya amb espècies
com l’isard, la marta o la marmota (procedent

de les repoblacions franceses) així com la perdiu
blanca, el màxim exponent de la fauna alpina.
Els voltors, l’àliga daurada i el trencalòs són els
senyors indiscutibles d’aquests cels. Mentre
que la presència de gall fer, picot negre i mussol pirinenc mostra forests madurs i encara ben
conservats.
 Porta
Municipi de l’Alta Cerdanya pertanyent
administrativament al departament del Pirineus Orientals. Situada a 1.511 m d’altitud, al costat del riu
Querol. Per damunt
del municipi s’observen les restes de l’antic castell, del qual
encara es conserven
dues esveltes torres
de planta rectangular
i una part de la muralla i que dominava el
pas per la vall.
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 esports nòrdics
Jordi Pau Caballero - Guia de muntanya UIMLA i instructor de Nordic Walking INWA

L’esquí de fons
i les raquetes
de neu

E

ls nostres Pirineus han fet que les activitats
esportives a muntanya tinguin més semblança amb les tradicions d’origen alpí, que amb
les tradicions nòrdiques. L’orografia hi fa molt. Així
doncs, els practicants dels esports d’hivern al nostre país s’han decantat, massivament, per l’esquí
alpí, i les raquetes de neu ens serveixen per acostar-nos, de forma més pràctica i menys cansada
que quan no les fèiem servir, als cims nevats, des
d’on poder gaudir de bones panoràmiques.
Tot i així, en el nostre Pirineu català és on
trobem les estacions d’esquí de fons més importants de la península, concentrades en un espai
relativament reduït, a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, veïnes del Berguedà, i el
Pallars Sobirà. Des de Gósol podem accedir a l’estació de Tuixén-La Vansa. Si passem
el túnel del Cadí ens podem acostar, d’est a
oest, a Guils Fontanera, Lles, i Aransa. I de
La Seu cap al Pallars trobarem, abans del port

del Cantó, Sant Joan de l’Erm i, passat el port,
Tavascan i el Bosc de Virós.
L’esquí de fons, juntament amb la natació, està
considerat un dels esports més complets, atès que
el cos treballa harmònicament sense tensions i al
ritme desitjat, la qual cosa fa que se’l consideri un
esport aeròbic i molt complet, ja que hi intervenen
diferents grups musculars —de la seva tècnica neix
la marxa nòrdica, o Nordic Walking—. La finalitat
de l’esquí de fons és lliscar al màxim sobre la neu
tot realitzant el mínim esforç. Es practica en terrenys amb relleus molt suaus i en entorns paisatgísticament privilegiats, i poc massificats. Enguany, les
estacions d’esquí nòrdic de Catalunya proposen un
programa gratuït d’iniciació a la modalitat. Aquest
programa inclou 2 hores de curs d’iniciació + forfait
+ lloguer d’equip, de manera totalment gratuïta. I
també podeu fer circuits de raquetes de neu.
Nordic Walking Pirineus ha elaborat un
programa de sortides amb raquetes de neu, pels
dissabtes i diumenges de gener, febrer i març, amb
itineraris d’iniciació de dues hores al voltant de la
ruta del Trencapinyes, o sector de Coll de Pal,
ascensions matinals a la Tosa i al Puigllançada,
i sortides nocturnes en les nits de lluna plena. Les
sortides d’iniciació són molt assequibles, tant pel
nivell físic —dificultat i duresa baixes— com pel
preu (13 euros). Les ascensions també són asse-

Per a més informació: http://nordicwalkingpirineus.blogspot.com/

quibles, però ens ocuparan unes quatre horetes de
promig —dependrà de la neu i de l’accessibilitat a
Coll de Pal— essent de nivell mig-alt, i de nivell
baix-mig si sortim des de Coll de Pal. Les nocturnes amb lluna plena tenen una durada d’unes tres
hores, de nivell baix o baix-mig —segons la neu— i
permeten gaudir de màgiques sensacions i experiències. 

nordicwalkingpirineus@gmail.com

tel: 637 729 612

 natura

hivern
hivern 2010
2010
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Parc Natural Cadí-Moixeró

E

l Parc natural del Cadí-Moixeró és el
segon en extensió de Catalunya, amb les
seves 41.060 hectàrees de superfície. Inclou zones de muntanya entre els 900 i els 2.648 m.
d’alçada, on es troba una molt variada geologia,
flora i fauna, característiques dels ambients mediterranis, alpins i eurosiberians.
Materials geològics de totes les eres, fenòmens volcànics i sedimentaris, profusió de restes fòssils, pedres i minerals diversos, així com
una important activitat minera tradicional de la
que queden interessants vestigis i museus.
Més de 230 espècies d’aus, mamífers, amfibis, rèptils i peixos; amb 30 hàbitats i fins a 30
espècies d’interès europeu (Directiva Hàbitats
i Aus de la UE); més de 1.500 taxons de plan-

tes, algunes d’elles de gran raresa i interès botànic; un centenar d’espècies de cargols i més
de 120 espècies de papallones diürnes, entre
tants altres grups d’invertebrats.
Animals tant emblemàtics com el picot negre, el mussol pirinenc, el gall fer, el trencalòs,
l’àguila daurada, el pelarroques, el tritó pirinenc,
la serp verda i groga o la truita de riu; plantes com
el julivert d’isard, les gencianes, l’orella d’òs, la
corona de rei, la regalèsia de muntanya, nombroses orquídies, líquens, fongs i flors alpines;
poden observar-se en els rius i torrents, boscos
d’avet, fagedes, pinedes de pi roig i pi negre, en
mig dels prats alpins i les parets de roca.
El Parc natural ofereix diferents indrets amb
àrees recreatives per a fer picnic, miradors, així

com una àmplia xarxa de camins i senders senyalitzats i de diferents graus de dificultat, que
permet al visitant endinsar-se en el parc, gaudint
d’espectaculars paisatges, racons amagats, ascensions a diversos cims i carenes, i l’observació d’una natura salvatge excepcionalment ben
conservada. 

Parc Natural

del Cadí-Moixeró
Oficines centrals del parc c/ La Vinya, 1— 08695-BAGÀ,
Tel. 938 244 151, Fax 938 244 312, obertes tots els dies
de la setmana al llarg de tot l’any, permeten l’atenció als
visitants, orientant-los en la seva visita.
La pàgina web on trobar més informació te l’adreça
següent: www.gencat.cat/parcs/cadi
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Activitats

 GENER

Excursió
diumenge, 9 de gener
a les 8,30 h. mig dia. amb cotxes propis
Vall de gréixer
Cal Tinent–Gréixer–l’Hospitalet–Millarès–Cal
Tinent
Lloc de trobada: Plaça Catalunya –Bagà
Jornades
dissabte, 15 i diumenge, 16 de gener
Tècniques de seguretat
a la muntanya hivernal
La muntanya a l’hivern presenta un paisatge nou
i engrescador, però també amaga uns perills que
la fan diferent de la mateixa muntanya a l’estiu.
convé conèixer aquests perills i els mecanismes per
a protegir-nos, per tal d’evitar situacions de risc.
A càrrec de l’Escola de Muntanya Altitud Extrem.
Horari: Dissabte de 17 a 20 h (sessió teòrica)
Diumenge de 9 a 14h (sessió pràctica)
Nombre màxim de participants: 24
Lloc de trobada: centre d’informació del Massís
del Pedraforca –Saldes
Organitza: Parc Natural del Cadí-Moixeró
i Associació Valls del Pedraforca.
Sortida amb raquetes de neu
dissabte, 22 de gener
a les 9 h. mig dia. amb cotxes propis
Pla d’Anyella
Un bell recorregut pels prats de pastura de
l’estiu, que a l’hivern queden coberts de neu.
podrem gaudir de grans panoràmiques de la
Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.
Acompanyats per Eduard Jornet, Piritours
Lloc de trobada: davant de l’Ajuntament
–Castellar de n’Hug.

Parc Natural

del Cadí-Moixeró

Neteja de camins
diumenge, 30 de gener
a les 9,30 h del matí. mig dia. amb cotxes propis
Recuperaciód’antics camins
El Camí de les Manrades és el camí més recte
i curt que uneix el segre (la farga vella) i coll de pendís. el tram que recuperarem i senyalitzarem enllaça
bor i aquest camí passant per Comabralles Altes.
A càrrec d’Isidre Ricart, ramader de la zona.
Lloc de trobada: Plaça Sant Roc–Bellver de
Cerdanya
Nombre màxim de participants: 15
Nota: cal portar esmorzar i aigua.
 FEBRER

Exposició fotogràfica
del 5 de febrer al 31 de març
El regne de les compostes
Un recull fotogràfic sobre la flora composta de la
cerdanya, del capcir i del baridà, extrapolable en
general a tot el pirineu català.
Fotografies de Francesc X. Esteban i Gael
Piguillem, membres del Grup de Recerca de
la Cerdanya.
Cedida pel Grup de Recerca de la Cerdanya.
Sortida amb raquetes de neu
dissabte, 5 de febrer
a les 9 h. dia sencer.
Ruta dels Contrabandistes
La Molina–Osseja (França) + banys termals”
Us proposem seguir antics camins utilitzats pels
contrabandistes, per tal d’evitar els búnquers
al llarg de la frontera, els soldats espanyols, la
guàrdia civil i els gendarmes.
Acompanyats per Cingles, Guies de Muntanya
Lloc de trobada: pàrquing Alabaus (Estació
d’esquí de La Molina)

gener, febrer i març 2011

Sortida amb raquetes de neu
diumenge, 6 de febrer
A les 8,30 h. /Adraen-9 h. Mig dia.
Amb cotxes propis
Serra i ermita
de Sant Salvador
Passarem per pistes i senders entremig del
bosc, a 1700 m, per les rodalies de l’ermita
de Sant Salvador. Excel·lent mirador de l’urgellet,
el Pic de l’Orri, Monturull, Salòria i de tot
el vessant més occidental del parc.
Acompanyats per Jaume Pifarré,
guia de cadíner
Llocs de trobada:
Central d’acollida Cadíner/CadíBike–Alàs
costat de la font - adraén
Nombre màxim de participants: 15
Sortida amb raquetes de neu
dissabte, 12 de febrer
a les 8,45 h. dia sencer (aproximadament fins
les 16 h). amb cotxes propis, preferiblement 4x4
Serra del Verd
Preciós itinerari per un bosc de pi negre amb
avet, amb possibilitat d’observar petjades
d’isard, llebre, marta, etc. Excel·lents vistes del
Prepirineu i mitja Catalunya.
Acompanyats per Ramon Martí, Bonviure
Lloc de trobada:
davant de l’Hostal Cal Franciscó—Gósol
Nivell: mig–alt
Nota: segons l’estat de la carretera caldrà fer un
tram a peu sense neu, amb les raquetes
a la motxilla. Cal portar el dinar

Xerrada i sortida
dissabte, 19 i diumenge, 20 de febrer
Observació d’ocells hivernants
L’hivern és el temps dels arbres nus i l’aire
fred. molts ocells que són solitaris la resta de
l’any, ara s’ajunten en estols per cercar aliment.
Alguns són vinguts de ben lluny.
A càrrec d’Aubèrria natural i patrimoni SL
Xerrada: Dissabte, 19, a les 19 h.
Lloc: Centre CTAC-Pirineus (Bisbe Guitar, 29
–La Seu d’Urgell.
Sortida: Diumenge, 20 de febrer, a les 9h. Mig
dia. Amb cotxes propis
Lloc: entrada d’Ansovell
Neteja de camins
diumenge, 27 de febrer
A les 9,30 h del matí. mig dia.
Amb cotxes propis
Recuperació d’antics camins
El Camí de les Manrades és el camí més recte
i curt que uneix el Segre (la Farga vella) i
coll de Pendís. el tram que recuperarem
i senyalitzarem enllaça bor i aquest camí
passant per Comabralles Altes.
A càrrec d’Isidre Ricart, ramader de la zona
Lloc de trobada: plaça Sant Roc–Bellver de
Cerdanya.
Nombre màxim de participants: 15
Nota: cal portar esmorzar i aigua.

hivern 2010
 MARÇ

Sortida amb raquetes de neu
diumenge, 6 de març
A les 9 h. mig dia. Amb cotxes propis
Seguint el rastre
La neu és el millor substrat on descobrir
i interpretar els rastres de la nostra fauna.
A càrrec d’Àngel Bonada, naturalista
Llocs de trobada: Centre d’Informació del
Massís del Pedraforca -Saldes
Organitza: Parc Natural del Cadí-Moixeró
i Associació Valls del Pedraforca.
Sortida amb raquetes de neu
diumenge, 13 de març
A les 8,30 h. mig dia. Amb cotxes propis
Massís de la Tosa
Sortida d’alta muntanya amb un desnivell de
500 metres i una durada de 4 hores. accessible
tècnicament, però de certa duresa.
Acompanyats per Jordi Pau Caballero, Guies
del Pirineu.
Lloc de trobada: Centre del Parc, a Bagà
Curs d’iniciació
dissabte, 19 i diumenge 20 de març
La fotografia de natura
si t’agrada la fotografia de natura, ara tens
l’oportunitat d’aprendre les tècniques , els
aparells i els materials per a poder captar bones
imatges.
A càrrec d’Iñaki Relanzón, fotògraf de natura.
Horari: Dissabte: de 9 a 14 h /de 16 a 20 h.
al vespre projecció opcional.
Diumenge: de 8 a 14 h
Preu: 50 euros

Taller
dissabte, 26 i diumenge 27 de març
Cistelleria en miniatura
Farem reproduccions de cistelleria tradicional
catalana en miniatura: pel pessebre, la casa de
nines, com a imant de nevera o clauer.
A càrrec de Helena Viñals, artesana
Horari: dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
diumenge: de 10 a 14 h
Preu: 3 euros (inclou classes i material)
Nombre màxim de participants: 12
Nota: és aconsellable portar punxó, alicates
petites i drap o tovallola vella
Sortida-taller
diumenge 27 de març
a les 9 del matí. mig dia. amb cotxes propis
Avui farem vores i marges
Desbrossarem marges i arranjarem la seva paret
atalussada.
A càrrec d’Isidre Ricart, ramader de la zona
Lloc de trobada: plaça Sant Roc – Bellver de
Cerdanya.
Nombre màxim de participants: 15
Nota: cal portar esmorzar i aigua.

 ALTRES EXPOSICIONS

Museu de les Trementinaires - Tuxen

De l’1 de gener al 28 de febrer de 2011
Ermengaudus
Mil·lenari de la consagració del Bisbe Sant
Ermengol”
Impulsors: Consorci ruta dels oficis d’ahir,
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Ajuntament
de la Seu d’Urgell, Bisbat d’Urgell, Arxiu
Comarcal, Patronat Retaule de Sant Ermengol
De l’1 de març al 30 d’abril de 2011
Fauna i flora de la vall
Fotografies de xocolata.
Col·lecció de fotografies de Ramon Rovira
Mestre i Montse Amills Corominas
per a més informació trucar
al telèfon 973 353 112 / 973 370 030 o per
correu electrònic museu@tuixent.ddl.net

Centre Ordenador d’Activitats
de Muntanya-Gósol

Gener, febrer i març de 2011
Sala Picasso al Centre
de Muntanya
per a més informació trucar
al telèfon 973 370 016 / 973 370 055

 SERVEI DE GUIES

Itineraris guiats
Sobre trementinaires, romànic, artesans, ...
Descobreix el parc a cavall, en bicicleta de
muntanya o a peu.
Travesses i ascencions
A diferents indrets del parc.
Excursions amb tot terreny
Una manera atractiva i còmoda de gaudir del
parc i els seus paisatges.
Sortides amb raquetes a la neu
Permeten gaudir dels boscos de pi negre a
l’hivern, tot observant els rastres, els ocells
hivernants...
Ascensions hivernals
A la cara nord del Cadí.

Lloc de trobada per a la realització de les

activitats: Centre del parc a Bagà, excepte les
indicades expressament

Nombre màxim de participants: 20, si no

s’indica el contrari.

Nota: per a les sortides hivernals, i especial-

Casa del Riu. Antic escorxadorMartinet de Cerdanya

ment les de raquetes de neu, cal portar botes
de muntanya, guants, roba d’esport i d’abric,
gorro, ulleres de sol, crema de protecció solar i
una motxilla petita amb aigua i alguna cosa per
menjar durant la sortida.

Casa del Bosc. Antic convent
Bellver de Cerdanya

Cal confirmeu l’assistència a totes les activitats una setmana abans de la seva realització al
telèfon 938 244 151, al fax 938 244 312 o
bé a l’adreça de correu electrònic
pncadimoixero.dmah@gencat.cat

Els ecosistemes fluvials
per a més informació trucar
al telèfon 973 51 50 12

Fauna forestal
per a més informació trucar
al telèfon 973 51 00 16
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 OLVAN Cal Rosal
Fotografies: Mireia Acarín

III Fira de la Tòfona del Berguedà
Els dies 3, 5 i 6 de febrer Cal Rosal lluirà la III edició de
la Fira de la tòfona del Berguedà, una fira que presenta
novetats però que, sobretot, manté la voluntat de treure
a la llum un fong de molt valor que creix sota terra i que,
fins avui, s’ha consumit i apreciat en cercles molt restringits: la tòfona negra.
La tòfona a Catalunya
A CATALUNYA hi ha moltes espècies
de tòfona, la tòfona d’estiu (Tuber
aestivum), la tòfona magenca o
marxenca (Tuber brumale), la tòfona
gravada (Tuber uncinatum) i la tòfona del petroli (Tuber mesentericum),
però la més valorada és l’anomenada
tòfona negra (Tuber melanosporum).
La tòfona negra és el cos de
fructificació d’un fong hipogeu micorízic, és a dir, que produeix les seves
espores en carpòfors sota terra i que
s’associa a una planta hoste de la
qual rep carbohidrats, com pot ser
l’alzina, el roure, el garric o l’avellaner.

El fort aroma que desprèn quan
és fresca i madura l’ha convertit en
un producte únic i altament apreciat en la gastronomia. Però els elevats preus i les dificultats en la seva
recol·lecció l’han mantingut apartada de la cuina popular. Al llarg de
les darreres dècades, la producció
de tòfona negra silvestre ha sofert una davallada associada probablement a la disminució de les

Classe de cuina del xef Miquel Márquez

precipitacions, entre altres factors,
mentre que la demanda ha anat en
augment.
Una solució per aconseguir
mantenir la producció i satisfer la
demanda actual passa per incidir en
la promoció del seu cultiu mitjançant
plantacions amb arbres inoculats
amb el fong. Aquesta sortida pot
esdevenir una activitat complementària a les activitats agràries tradicionals en zones de mitja muntanya
de Catalunya, al mateix temps que
una producció més àmplia facilitaria
l’abaratiment de preus i ajudaria a
popularitzar el seu consum.

hivern 2010

Canvi de dates en
favor de la qualitat

fira apreciar molt millor les característiques organolèptiques del fong.

La III fira de la tòfona del Berguedà s’ha passat a celebrar els dies
3, 5 i 6 de febrer amb l’objectiu de
presentar el producte en el seu moment àlgid de maduresa i de qualitat.
I és que el període de recol·lecció de
la tòfona negre va entre el 15 de
novembre i el 15 de març, unes dates determinades pel procés de maduració. Com més avançat està el
període de recol·lecció, més madura
i valorada és la tòfona. Aquest canvi,
doncs, permetrà als participants de la

Programa de la III Fira
de la Tòfona del Berguedà
La fira mantindrà un dia d’activitats
adreçades als professionals que, en
aquesta edició, consistirà en classes
per a cuiners i restauradors realitzades al restaurant Els Casals de
Sagàs. El cap de setmana les activitats estaran adreçades al públic en
general, amb demostracions de cuina, xerrades divulgatives, concurs de
tòfones i de gossos tofonaires,
concurs de joves cuiners i la fira de
productes agroalimentaris relacionats
amb la tòfona. 

www.firadelatofona.cat
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Creu Roja Berguedà

tasta
la solidaritat
Com més altruistes, més feliços. L’estudi més
gran que s’ha fet mai sobre el benestar psicològic,
i que acaba de publicar l’Acadèmia Nacional de
Ciències dels Estats Units, conclou que els
comportaments generosos i la participació en activitats
socials són l’ingredient principal de l’elixir de la felicitat.
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entitats

L

n Creu Roja Berguedà

a lliçó està apresa: en comptes d’educar els nens i nenes –i la societat en
general— en els valors de la fama i de
l’èxit ràpid, convé fomentar l’altruisme
i la capacitat de compartir. Està científicament demostrat, no només crearem una societat millor, sinó que individualment serem més
feliços. Tots, els que necessitem l’ajuda i els que
ens oferim a prestar-la.
Deia Henri Dunant, el filantrop suís que va fundar la Creu Roja, que el seu objectiu era “alleugerir el patiment de les persones en una situació
de guerra”. Cent anys més tard, la Creu Roja fa
això mateix cada dia i en cada racó del món, hi hagi
guerra o hi hagi pau: ajudar els que més pateixen.
Aquest és també el gran repte quotidià de la
Creu Roja al Berguedà. Aquí, l’entitat té una
gran implantació: més de 2.500 socis i uns 200
voluntaris treballen en projectes molt diversos amb
l’objectiu comú d’ajudar els que més ho necessiten.
Amb una generositat il·limitada, sense clixés injustos, sense prejudicis absurds, sense complexos.
Actuen, i punt. Sempre que faci falta.
Els voluntaris de la Creu Roja passegen amb
el avis, hi comparteixen jocs, berenars i complicitats; donen suport als malalts mentals, als disminuïts... sempre en col·laboració amb les entitats
especialitzades de la comarca.
Les oficines de la Creu Roja a Berga i a Gironella atenen les persones que vénen d’altres

“Ara més que mai, necessitem la teva ajuda”
Per segon any consecutiu, Creu Roja Berguedà i
Càritas han unit esforços en la campanya de Nadal,
que porta per lema “Ara més que mai, necessitem
la teva ajuda”. Aquest cop, s’han posat a la venda
5.000 butlletes a un euro cadascuna per a un sorteig de vals de compra de Bergacomercial i de l’Associació de Comerciants de Gironella, i un premi de
l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà. La
recaptació es destina a ajudar les famílies que més
ho necessiten, a fer arribar una joguina a cada infant i a altres activitats d’atenció social.
països, les ajuden a conèixer l’entorn, a través
de cursos i sessions de benvinguda, i n’afavoreixen la integració.
Els voluntaris joves, a través de Creu Roja
Joventut, fan tallers per a nens i nenes i activitats
de sensibilització per als més grans. I s’ocupen de
recollir joguines per a la campanya de Reis per evitar
que cap infant del Berguedà es quedi sense regal.
Per a les persones sense feina, hi ha el servei
Ocupa’t, que gestiona la Creu Roja conjuntament
amb l’Ajuntament de Berga i entitats d’ajuda social
del Berguedà. Orienta els treballadors que estan
a l’atur donant-los suport a la recerca de feina, perquè, per a molts, la falta d’un treball pot ser el camí
cap a l’exclusió social.

Ajudar
per
ser
feliç

hivern 2010
Si et fas soci d’un gran club de futbol,
per què no te’n fas de la Creu Roja?
Creu Roja Berguedà vol que, de ben petits, els nens i nenes ja siguin socis de la Creu Roja. Hi ha pares i mares que regalen als seus
fills un carnet d’un gran club de futbol. Per què no, doncs, regalarlos també un carnet de la Creu Roja, i fomentar així els valors de
la cooperació i la solidaritat? Els més petits han estat convidats a
participar en una festa d’entrega de carnets aquest que va tindra
lloc al Berga Resort gràcies al seu patrocini. I ara el projecte es dirigirà als avis i àvies perquè regalin solidaritat als seus néts i nétes
a través d’aquests carnets.
Fa un temps, quan ens parlaven de la Creu
Roja, ens venia al cap la imatge d’una ambulància
amb una sirena encesa dirigint-se a gran velocitat
cap a l’hospital. Ara, les emergències ja no són
cosa de la Creu Roja, però els vehicles de l’entitat sí que fan transport adaptat- ofereixen el servei
diari als nois i noies amb discapacitat - o sanitari,
i els voluntaris no fallen en cap acte multitudinari:
festes, esports o manifestacions culturals de tot tipus. Sempre són a punt per si han d’intervenir en
qualsevol incident, fent els primers auxilis.
També en les situacions d’emergència social,
com la que genera la crisi econòmica actual, la
Creu Roja intenta fer cures immediates. Aquest
any, unes 80 famílies sense recursos de Berga i 35
més de la resta de la comarca han rebut aliments
bàsics i bolquers per als nadons.

Això, sense oblidar que, en altres llocs del món,
les coses estan molt pitjor que al Berguedà, i
que, des d’aquí, cal vetllar també pel respecte als
DRETS HUMANS en qualsevol punt del planeta, i
fomentar sempre la cooperació internacional.
Fent companyia a la gent gran, recollint joguines,
atenent i escoltant les persones amb més dificultats o
fent guàrdia a les portes d’un concert, els voluntaris de
la Creu Roja aprenen cada dia que es pot fer un món
millor. No és només una frase feta, ni una utopia. Aquí,
ningú no té ganes de ser un heroi, només de ser una
mica generós i, per tant, una mica més feliç. 

I jo, com puc col·laborar amb Creu Roja Berguedà?
Hi ha moltes maneres d’ajudar els que més ho necessiten. Els socis paguen una quota i col·laboren econòmicament amb la Creu Roja. Els voluntaris dediquen
una part del seu temps a passar una estona amb els
altres. Fins i tot, hi ha voluntaris que ajuden els veïns
del replà o del bloc del costat. Hi ha famílies disposades acollir temporalment a infants; també hi ha
professionals que destinen una part de la seva feina a
fer una contribució desinteressada a la Creu Roja. Per
exemple, un economista pot ajudar l’entitat amb els
números, o un tècnic de so, a muntar actes i concerts.
Si t’hi vols apuntar, truca’ns al 938 213 311 o bé escriunos a coordinacio.bergueda@creuroja.org.
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 recomanem

PROMOCIÓ DEPILACIÓ LÀSER
DONA - HOME
TOTS EL DIES DE LA SETMANA

TRACTAMENTS FACIALS
REJOVENIMENT

RESTAURANT HOTEL ESTEL
10’50 €
16’00 €

Menú diari:
Menú festiu:

Dies que s’ofereix
el menú:
tota la setmana
Horaris:
de 13 a 15.30h
i de 20.30 a 22.30
Festa setmanal:
diumenge

TAQUES, ARRUGUES, FLACCIDESA...

Fem esmorzars
des de 2 quarts de 9 del matí

TRACTAMENTS CORPORALS
APRIMAMENT, CEL·LULITIS,
FLACCIDESA...

TERÀPIES NATURALS
QUIROMASSATGE, ACUPUNTURA,
QUIROPRÀXIA, KINESSIOLOGIA
HOLISTICA, REFLEXOLOGIA PODAL....

tel. 938 213 463

Berga
C/ Pere II, 13
Telf. 938 221 067

info@hotelestel.com
www.hotelestel.com

Puig-reig
C/ Major, 12
Telf. 938 380 337

Ctra. Sant Fruitós, 39 Berga (entrada Berga Sud.)

www.quirobell.cat

 puig-reig
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A Puig-reig, per Sant Antoni,

vivim la Corrida!
La Corrida és la festa de Sant Antoni de
Puig-reig. La celebrem cada gener des de fa
més de cent anys i és la nostra festa més popular i tradicional. Conserva els elements originals al costat d’altres de renovats, tots ells al
voltant del cavall i de la gastronomia del porc.
Us encoratgem especialment a venir a
Puig-reig el diumenge de la Corrida, enguany el 23 de gener. Al matí podreu gaudir
d’un esmorzar gratuït a la plaça, on repartim
pa i botifarres per a tothom. Podreu passejar per la fira de productes tradicionals i de
ben segur que a la Mostra d’embotits artesans descobrireu perquè són famosos els
embotits de Puig-reig. Al migdia, l’entrega
dels estendards als banderers donarà el tret

de sortida a la cercavila. Hi podreu veure
centenars de cavalls, rucs i mules, carros i
carruatges, pubilles i hereus vinguts d’arreu
de Catalunya, amb l’acompanyament de
bandes de música i cornetes.
Després d’un bon dinar, ens retrobarem
tots al circuit per veure les curses, que han
donat nom a tota la festa. Cada any són més
emocionants, amb cavalls de pura sang,
creuats, rucs i mules que competeixen en
diferents categories per endur-se el premi i
l’honor de guanyar la Corrida i el pernil, de
Puig-reig és clar, per haver participat.
Isabel Corominas Santaulària
Regidora de Cultura i Festes

A la web —www.tasta.cat—, trovareu tota la informació de la Corrida (núm. 9)
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puig-reig

n Programa de La Corrida 2011
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Cartell
Concepte
i autor
Enguany, el cartell, el programa i el calendari de La Corrida
són obra del dissenyador gràfic de Puig-reig Ramon Garriga.
Després de treballar en estudis com Porcuatro, BaseDesign
i Morillas, aquest 2010 ha creat el seu propi estudi de disseny
anomenat gratstudio. La feina que ha fet per la festa de
La Corrida ha estat una col·laboració desinteressada que
ha culminat amb un disseny innovador, fresc i modern.
El concepte dels cartells prové de la idea tan simple que
“els actors principals de La Corrida són els animals”.
A partir d’aquesta premissa s’ha intentat mostrar la gran
varietat d’animals de la festa en una sola imatge, contundent
i curiosa al mateix temps. El resultat són aquests “animals
nous”, creats a partir de la suma de tres animals, acompanyats
sempre de la figura del genet. La tipografia itàlica i cursiva
serveix per donar èmfasi al concepte de velocitat, de carrera.
Aquest nou món animal de La Corrida s’acabarà d’ampliar
amb nous animals amb la participació de tots els nens i nenes
de Puig-reig al concurs de dibuix “Fes l’animal”, gràcies
a la col·laboració de les escoles.
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Amb el ferm objectiu d’arribar a ser un
referent a la comarca, el Celler de Ca la Quica,
un restaurant ubicat a Puig-reig, aconsegueix
envoltar-nos tots els sentits en un espai
singular on convergeixen tradició, innovació,
gastronomia i bon gust.

Ca la Quica és, doncs, un projecte
innovador i peculiar: és l’únic restaurant en tot el Berguedà on, després d’escollir els plats de la carta,
t’acompanyen al celler del local i
t’expliquen quin serà el vi més adient per acompanyar el menú escollit.
Toni Castaño, gerent del restaurant
i cap de cuina, ja fa gairebé un any
que s’encarrega de la direcció i gestió del Celler de Ca la Quica i en fa
una valoració.
—Quin va ser l’objectiu principal
de l’inici d’aquesta nova etapa del
Celler?
—Bé, de fet, des que vam iniciar tot
això el febrer passat, el que teníem
molt clar era la intenció de voler
acostar més el projecte a la gent. Crè-

iem que calia fer una carta més assequible i tenir en compte un menú amb
un preu més ajustat. És per això que
ara oferim un menú diari per 13,65€
iva inclòs, on l’arròs hi pren un paper
rellevant, ja que cada dia en fem un
de diferent. A part del menú, també
disposem de menjar per emportar i
una bona oferta de plats nadalencs
per emportar a casa durant les festes.
—Durant aquests mesos, a més,
també us heu centrat molt en potenciar la venda directa del vi amb la
intenció d’acabar sent un referent a
la comarca dins d’aquest món.
—Sí, perquè, més enllà de la part de
restaurant, els clients poden venir
simplement a comprar vi sense la
necessitat de venir a dinar i, a més a
més, el vi el venem a preu de botiga i
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només es cobra un preu simbòlic per
el servei a taula si es pren al restaurant. Això permet, doncs, estalviar
vora un 40% sobre el que costaria
a qualsevol altre lloc. En relació al
vi, també cal esmentar les cates que
estem fent cada final de mes, de forma regular.
—A part d’això, però, molts dels
clients també vénen per la qualitat
i varietat que hi troben a la carta, no
és així?
—La veritat és que durant aquests
mesos hem intentat adaptar moltíssim els preus però mantenint la qualitat de sempre. A més, hem optat per
oferir dues vies culinàries: la primera
és més tradicional, amb plats com el
pollastre del Berguedà amb llenegues
o els peus de porc amb suc, i la se-

gona, en canvi, és molt més urbana i
innovadora.
—D’aquesta manera abasteu un
ventall més ampli de públic.
—Efectivament. De fet, vam optar
per aquesta segona via quan vam
veure que l’oferta de cuina tradicional berguedana està molt saturada i
explotada a la comarca: gairebé a tot
arreu hi pots trobar uns pèsols negres
o un blat de moro escairat. En canvi,
amb aquesta via, nosaltres anem un
pas més enllà. Així, els clients de la
comarca troben un restaurant on poder-hi sopar, per exemple, arròs amb
llamàntol però, en canvi, els turistes
en troben un amb una vessant molt
més rústica i arrelada a la tradició de
la comarca. El que busquem és trobar
l’equilibri: jugar amb la innovació

però, a la vegada, mantenir l’essència
més tradicionalista del Celler.
—Més que la publicitat, a dins de la
comarca el que acosta més gent a Ca
la Quica és el boca-orella. Passa el
mateix a fora del Berguedà?
—Darrerament una part del públic
de l’àrea metropolitana o d’altres
indrets de Catalunya sí que ve aquí
recomanat per amics o companys de
feina, però també ens trobem amb
molts turistes que van cap a la Cerdanya i es queden a dinar pel camí.
El que sí que hem intentat els darrers
mesos és donar-nos a conèixer. Hem
participat en fires i mostres com la
II Mostra de Formatges Artesans de
Catalunya, el Festival de la Baells,
el B de gust, a Gironella, la Fira del
Bolet o el Fòrum de Puig-reig.
Sigui com sigui, és evident que
el Celler de Ca la Quica comença ara
a aconseguir l’objectiu d’acostar-se
més a la gent: tant als berguedans
com al públic provinent de fora de
la comarca. Més enllà de la particularitat que ofereixen com a restaurant, han aconseguit el propòsit de
ser, també, un referent en la venda
directa de vi a la zona. 
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toni castaño

Restaurant

l
l
l
l
l

Botiga de vi
Menú diari
Menjar per emportar
Tastos de vi
Cuina amb bolet de temporada

OBERT:
Dimarts, dimecres i dijous: migdia
Divendres i dissabte: migdia i vespre
Diumenge: migdia

C/ Major, 48

n
Tel. 938 380 220
Puig-reig
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 BORREDÀ

Guia–llibre Rutes per Borredà
E

l municipi de Borredà, amb 43,6 km2 de superfície, 632 habitants i una alçada de 854 m,
ha estat des de temps immemorials un lloc ideal per
anar-hi a fer salut, per part de famílies benestants de
Barcelona i el seu entorn, primer; i, després, com un
dels indrets preferits per anar de colònies, en cases
o campaments. Aquesta llarga tradició turística havia
d’impulsar noves formules d’estades, més o menys
temporals, i d’aquí la implantació de 3 càmpings, en
el seu terme municipal, i 7 cases de turisme rural.
L’aposta de l’ajuntament ha estat sempre la
qualitat, i així es pot comprovar en els establiments
del municipi, dintre i fora del casc urbà.
La implantació de totes aquestes instal·lacions turístiques ha portat milers de visitants cap a Borredà
que, de forma esporàdica o semipermanent, fan estades en el municipi i busquen els atractius que ofereix
un territori situat en el pre-Pirineus. Faltava una eina
pràctica i útil, al servei de totes aquestes persones.
L’any passat, l’alcalde de Borredà, Joan
Roma, va ser a la presentació de la Guia–Llibre
“Ruta pel carbó”, feta per encàrrec de l’ajuntament de Saldes, i va proposar a l’equip redactor de
crear una guia semblant que proposés una desena
de rutes per Borredà i entorn.
I així, s’està fent, mitjançant la col·laboració del
Servei de Turisme, de la Diputació de Barce-

lona, i l’ajuntament de Borredà. A dia d’avui, ja es
disposa de la primera part del treball d’aquest guiallibre, amb la proposta concreta de 6 rutes, més o
menys circulars, tot sortint i tornant al poble. En seguiran 4 rutes més, fins a completar la proposta de
disposar de 10 rutes, de diverses dificultats, traçats i
llargades, perquè les puguin dur a terme persones o
grups de diferents característiques.
Una guia com la que es prepara és l’eina més
demanada en els darrers anys per part dels grups de
colònies, campaments o estadants dels càmpings i
cases de turisme rural del poble. Persones que venen
a passar una o més setmanes i que voldrien conèixer
els voltants del poble tot seguint camins, pistes o carreteres que portin a llocs d’especial interès; rutes que
es puguin fer en família o en grups no professionals.
Aquesta guia respon a aquesta necessitat: caminades de dues, tres o més hores que permeten
anar a visitar l’església romànica de Rotgers
o veure uns quants antics molins, situats a la riera
Marga-nos-la, o contemplar els magnífics gorgs de
la Riera de Merlès, o fer vistes esplèndides del propi poble de Borredà per la banda de La Quar, etc.
I totes les caminades es fan en el marc d’un
magnífic paisatge, ple de contrastos i varietat forestal, amb una rica fauna i flora, sigui quina sigui l’estació de l’any en què es duen a terme.

El treball de la primera part ja està acabat i tot
seguit s’iniciarà la segona part, amb la previsió de
poder tenir enllestit tot el material durant el primer
trimestre de l’any vinent i poder-lo posar a l’abast de
la gent a l’estiu vinent. El primer ajut de la Diputació de Barcelona ha servit per completar aquesta
primera part i se n’ha sol·licitat un altre per completar
i editar la guia. De ben segur, aquesta serà una eina
de gran utilitat per donar a conèixer el poble i gaudirne dels seus atractius. 

del berguedà
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Judit Contreras/Diputació de Barcelona

 la nou

Nova casa consistorial
a La Nou del Berguedà
Què hem fet?
Una nova casa consistorial funcional
i amb espais adequats a les necessitats del municipi, en un edici que acull
els equipaments i serveis del poble.
Com és?
Hem ampliat el centre cívic, aixecanthi una planta superior, on hem situat la casa consistorial, al costat del
consultori mèdic.
L’accés a cada un d’ells és independent per facilitar el seu funciona-

ment autònom i, aprotant el desnivell
del terreny, es pot fer a peu pla.
La casa consistorial disposa de tots
els espais necessaris per al seu funcionament: un espai de treball i d’atenció
als vilatans, un despatx d’alcaldia, dos
despatxos polivalents per a ús de regidors o tècnics, una sala de reunions i un
arxiu i magatzem de material. Els espais
són amples i lluminosos. El servei sanitari és compartit amb el consultori, per
fer-ne un millor aprotament.
Hem realitzat l’obra amb materi-

La Nou de Berguedà ja ha inaugurat el nou ajuntament.
El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué,
i l’alcalde de La Nou, tallen la cinta. Les noves dependències
municipals estan situades al mateix edifici on hi ha el Centre Cívic
i el futur consultori i donen servei als 170 habitants del municipi.
als tradicionals com la fusta, la pedra
i les teules, per tal que la intervenció
quedi integrada en l’edici existent i
respecti el seu entorn.
Hem potenciat la sostenibilitat de
l’edici, utilitzant materials recuperables
i reciclables, fent un bon aïllament de
façanes i coberta per limitar la demanda energètica, i sectoritzant les instal·
lacions per facilitar l’estalvi energètic.
Què hi guanyem?
Solucionem els problemes i les man-

cances que tenia l’antiga casa consistorial, i que es feien difícils d’arreglar en
el seu edici anterior.
Aconseguim una nova casa consistorial amb espais funcionals i racionals, pensats per oferir un millor servei
a la ciutadania.
Consolidem una nova centralitat,
en situar en un sol edici els equipaments i serveis més importants de la
Nou de Berguedà. 
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 fets i gent
El croissant del forn Ca la Maria de Casserres,
entre els millors de les pastisseries del nostre país

Joan Ferrer i Gasol,
premi a la Cultura 2010
Manel Medina

JOAN FERRER va rebre dissabte dia onze de desembre el reconeixement de la ciutat a través
del Premi a la Cultura que va lliurar-li l’alcalde de
Berga Juli Gendrau, en un acte molt emotiu que va
omplir com mai la sala gran del Pavelló de Suècia.
Ferrer, pintor, artista, mestre, catalogador
d’obres d’art i un gran amant de la ciutat i comarca
va mostrar-se molt satisfet amb aquest reconeixement a tota una vida, i va mencionar unes paraules
molt sentides que demostren la seva estimació
envers la ciutat, “el premi me’l dóna el poble que
estimo, i jo estimo al poble”, va dir.
Abans de la seva intervenció, el col·lectiu Dones
d’Art d’Angelina Vilella va obsequiar-lo amb un comte, els membres de Verdaguer7 també van proposar
una performance i la Televisió Local de Berga a més
d’enregistrar l’acte, va projectar un video sobre la figura de l’homenatjat. 

onals de la pastisseria a nivell
El Forn Ca la Maria de
internacional. En valoraven el
Casserres es presentà a la
color, el sabor, l’alveolat, el
III edició del millor croissant
fullat, el format i l’acabat. Van
artesà de mantega d’Espapresentar les seves peces 25
nya juntament amb les miforns i pastisseries del país.
llors pastisseries del país.
Després d’una preselecció
La norma bàsica del
dels 10 millors, el croissant
concurs era l’elaboració del
del forn Ca la Maria va
croissant en la seva totalitat
quedar en una meritòria siseamb mantega com a única
na posició.
matèria grassa. El concurs
L’equip del forn Ca la
és va convocar el dia 6 d’ocMaria en valora molt potubre de 2010 a l’Escola del
Gremi de Pastissers de Barcelona i les degusta- sitivament el resultat obtingut enmig dels millors
cions de les 12 peces presentades les va portar a d’Espanya, és un premi a la constància i a les hores
terme un jurat composat per reconeguts professi- de treball dedicades. 

L’Erol a Internet

http://www.revistaerol.cat.
L’Erol ha culminat el procés de digitalització i publicació a internet dels continguts de la revista. Complementàriament i amb l’objectiu d’augmentar-ne
la difusió, també s’ha fet present a diverses xarxes socials.
Des de 1982 i de manera ininterrompuda l’Erol ha creat una gran
base de coneixement sobre la comarca. A partir d’ara, els seus continguts ja són accessibles a través d’internet. Un acord entre l’entitat
editora de la revista, l’Àmbit de Recerques del Berguedà, la Biblioteca
de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner ha permès digitalitzar tots els
articles i fer-ne la publicació electrònica.

Borredà celebra el
centenari de Josepa Serra
El dissabte dia 27 de novembre passat va ser
un moment històric per al poble de Borredà.
Per primera vegada, una persona del poble
celebrava haver arribat als 100 anys. El dia
abans, ja va ser protagonista d’uns moments
de glòria en aparèixer en el programa de TV3,
Els Matins, amb Josep Cuní. Moltíssima
gent va poder veure a la centenària a casa seva
i Borredà va estar en els ulls de centenars de
milers de persones.
En un local ple a vessar, l’alcalde, Joan
Roma, va felicitar a la Pepeta, i va fer un repàs
a la història del poble i dels seus habitants.
Va remarcar els canvis en la vida de les
persones, i la progressivitat en la longevitat al
llarg dels segles. Mai com ara la gent havia arribat a cotes de vellesa impensables anys enrere, i amb una qualitat de vida envejable. 
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imatge d’esquí, amb aire “retro” de l’anna selga.

frederic garrido, anna selga i Juli Bover.

Juli Bover, Anna Selga
i Frederic Garrido,
guardonats en els
certàments fotogràfics
Aqüeducte 2010 i Fotosport
ELS TRES fotògrafs han rebut importants reconeixements dins
l’àmbit del món de la fotografia. Tots tres estan fortament vinculats a l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis
(AFTDAO) de Berga. El baganès Juli Bover va obtenir un
dels premis que es repartiren a la XI Biennal Internacional Aqüeducte 2010, a Cerdanyola del Vallés, certamen
fotogràfic de referència amb una participació enguany d’unes
16.000 fotografies d’arreu del món, per una imatge en blanc i
negre d’una model sota la pluja.

bojan i pep: la força d’un sentiment.

torneig de vòlei platja a berga de francesc garrido.

Juli Bover va guanyar també un premi individual a la
XXI Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport de
Reus, amb una participació de 1.758 fotografies, per la coneguda imatge publicada en exclusiva per Tasta el Berguedà,
amb el títol La Força d’un Sentiment, en l’edició d’estiu,
del jugador de Barça Bojan Krkic i el seu entrenador Pep
Guardiola, en què tots dos ajunten llurs fronts emocionats i
eufòrics, quan el jugador, després de jugar un bon partit, fou
substituït. Era l’última jornada de lliga, amb un resultat de 3-0
per al Barça que li donava el títol de Campió de Lliga 20092010, enmig d’un ambient de festa indescriptible al Camp Nou.
La navassenca Anna Selga va obtenir el premi a la col·
lecció a la XXI Biennal Internacional de Fotografia de
l’Esport de Reus per una excel·lent sèrie de quatre imatges
de temàtica d’esquí, amb aire “retro” i carregades de nostàlgia
fetes als Rasos de Peguera.
El berguedà Frederic Garrido, alhora president de l’AFTDAO, també va veure reconeguda un cop més la seva trajectòria
fotogràfica en obtenir un premi individual a la mateixa Biennal, per
una imatge en blanc i negre d’uns participants en un torneig de
voleibol de platja celebrat a Berga. el passat estiu. 

43

44

 entre coctels
Jordi Millan
Barman professional / Membre de A.B.E. Catalunya

Propietari de la cocteleria La Granja de Berga

Gintònic: el combinat del moment
ÚLTIMAMENT a tot arreu sentim parlar de gintònics: A
la ràdio, en diaris i revistes...
Però, realment, on neix aquest combinat? Per què
s’ha posat tant de moda? Com l’hem de preparar?
Bé, doncs l’origen del gintònic el trobem a l’Índia, quan els anglesos que hi havia a les colònies van
tenir la brillant idea de barrejar la seva ginebra amb la
tònica que els feien prendre per combatre la malària.
D’aquesta manera, en poc temps, el seu consum va
augmentar fins a esdevenir la beguda de l’administració colonial: el Raj Britànic.
Fins fa pocs anys, els gintònic era força bast: altament alcoholitzant i associat a gent gran. Això, però,
ha canviat i, en els darrers 3 anys, ha passat de tenir
una imatge més aviat fosca a esdevenir una beguda
sofisticada convertint-se en el combinat del moment.
El motiu d’aquest canvi en la concepció del gintònic ha vingut determinat per la gran quantitat de tòniques i ginebres que han anat apareixent al mercat.
Així, s’han anat obrint infinitat de possibilitats tant per
preparar un gintònic clàssic com per elaborar gintònics aromatitzats potenciant algun dels seus aromes.
Cal tenir en compte, però, que cal conèixer bé cada
ginebra i cada tònica per tal de poder combinar-les
adequadament.

Tot i aquestes noves possibilitats, hem de tenir
clar quin és el punt de partida -el gintònic clàssic- i
la seva preparació ben definida: ginebra, glaçons de
bona qualitat, tònica i twist de llimona per perfumar.
Preparar un gintònic, tot i la seva senzillesa aparent, requereix d’un gran aprenentatge. I és que moltes vegades acabem cometent errors degut a males
pràctiques adquirides a partir de l’observació del procés en certs locals no especialitzats.
Un dels dubtes que ens sorgeix davant la preparació d’un gintònic és la utilització del suc de llimona.
S’ha d’utilitzar? La resposta és negativa: mai. Això és
perquè l’acidesa i el caràcter oxidant del suc neutra-

litza l’efecte del gas de la tònica. A més, els autèntics
aromes (olis essencials) els trobem a la pell de la llimona. En tot cas, es podria discutir sobre si és millor la
llima o la llimona, però el que és evident és que un gintònic sempre s’ha d’elaborar només amb la seva pell.
Pel que fa al gel, tot i ser un tema molt controvertit,
el meu parer és el de no utilitzar mai gel casolà fet amb
aigua de xarxa. És aconsellable utilitzar uns glaçons
de bona qualitat provinents de la indústria alimentària,
que garanteixin la no incorporació d’aromes estranys
i que siguin compactes per evitar la seva ràpida fusió.
Un altre factor a tenir en consideració és el got: és
important que sigui de vidre prim. Actualment, el més
conegut és la copa amb gran capacitat per poder-la
omplir de gel. Tot i això, podeu utilitzar altres gots perfectament vàlids com el got ample o el “british style”,
que és el que ens agrada utilitzar i hem defensat sempre a La Granja.
Arribats a aquest punt, l’últim aspecte clau són,
doncs, les proporcions. Un gintònic carregat pot ser
una beguda vulgar i alcoholitzant que pot fer-te posar
el pels de punta a la nit i fer-te tenir una ressaca considerable l’endemà. Així doncs, res de barmans enrotllats que et serveixen doble ració de ginebra: des de
sempre, jo prefereixo el gintònic infantil. 

 què mengem
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Sandra Ribalta

www.sandraribalta.com (Dietista-Nutricionista)

El blat de moro escairat
L’ESCUDELLA de blat de moro escairat
és probablement un dels plats més característics del Nadal al Berguedà. El blat de moro
és un cereal del qual n’existeixen moltíssimes
varietats. Prové d’Amèrica, on encara avui és
la base de l’alimentació de molts països.
A aquest blat de moro amb el que elaborem la nostra escudella típica se l’anomena
escairat, terme que significa pelar o treure la
pellofa del cereal. Aquest procés normalment
es realitza en un molí, tot i que existeixen altres
tècniques antigues per pelar el blat de moro,
com per exemple fer-lo bullir amb aigua i cendra, i així després se’n pot treure la pela fàcilment fregant amb les mans.
Com hem dit, el blat de moro prové del
continent americà i allà també es consumeix
actualment el blat de moro escairat, el qual
anomenen Nixtamal, terme que es refereix
concretament al blat de moro bullit amb calç
per poder eliminar després la pellofa. Aquest
cereal és present a molts països de Sud
Amèrica i mentre en alguns llocs el bullen
amb calç, en altres ho fan amb cendres de
carbó o llenya com també s’havia fet a la co-

marca del Berguedà. A Sud Amèrica també
el consumeixen en forma de sopa com nosaltres o el molen per obtenir-ne farina, amb la
que elaboren les conegudes “tortillas de maíz”.
Nutricionalment, com tots els cereals, és
principalment ric en hidrats de carboni. En
canvi, no és especialment ric en vitamines,
perquè al treure la pell en el procés d’escairat moltes d’elles es perden juntament amb
la fibra, però es conserven intactes els seus
minerals. El blat de moro tradicional de color
groc és un cereal molt ric en betacarotens, els
quals actuen com a grans protectors de la pell
i les mucoses, però aquesta variant de blat de
moro escairat al ser de color blanc no és gaire rica en aquesta substància. En canvi, al no
contenir gluten, és un cereal apte per celíacs.
L’escudella de blat de moro escairat és
un plat molt adequat pel fred d’aquesta època
de l’any, ja que conté força calories, sobretot
en funció dels aliments que hi afegim en la seva
elaboració. Tradicionalment quan la dieta dels
nostres avantpassats no era tant calòrica i sobretot no tant rica en greixos i proteïnes d’origen animal, ingerir aquesta escudella ajudava

a passar millor el fred. Però actualment que la
nostra alimentació s’ha tornat excessivament
calòrica durant tot l’any i tenim una vida força
sedentària, és un plat del qual no convé abusar, sobretot si tenim en compte que acabarà
acompanyat de torrons, neules, alcohol i altres
aliments molt calòrics. 
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Pere Gendrau, fotos: Juli Bover

U

n regal. Un moment per recordar. Només
així es pot definir el que va suposar la
visita de Nils Lofgren a Berga, a finals
del passat octubre. El guitarrista de la E-Street Band va tancar la seva gira europea a la
capital del Berguedà gràcies a la feinada del
pastisser Albert Dorna, la seva parella Marta
Alabart, i La Bauma dels Encantats. Dorna i
Alabart no només hi van contactar, sinó que
des de fa temps s’encarreguen de llaurar un
terreny musical a Berga que va iniciar-se amb
les visites a La General d’Eliott Murphy. La feina
ha culminat amb el concert d’un guitarrista que
acompanya Bruce Springsteen i que va estar al
costat d’un altre mite com és Neil Young.
El concert de Lofgren és un regal en
majúscules en l’apartat musical. Van ser més
de dues hores en què va alternar la guitarra
elèctrica amb l’acústica i el teclat. No l’acompanyava ningú, ni falta que feia perquè ell sol
omplia tot l’escenari. Davant de 1.500 persones va repassar èxits d’Springsteen, com ‘Because the night’; i també va satisfer els seus
seguidors més fidels, amb temes com ‘Keith
don’t go’. Això, en la plana artística.
La visita de Lofgren, però, també va ser
un moment inoblidable pels que van tenir la
sort de conèixer-lo. Tant Dorna com Alabart i
els seus col·laboradors van quedar impressi-

onats amb la senzillesa d’un home que forma
part de la història del rock and roll. El mateix els
va passar als afortunats que van poder saludarlo en una recepció a Cal Travé. Cansat pel viatge que havia fet des de Londres i pensant en
el que portaria l’endemà cap als Estats Units,
Lofgren va repartir somriures, firmes, encaixades i molta, molta humanitat. 
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Quirze Grifell

fotos: Mercè Fondevila

marcel tuyet a la guitarra.

La Sobregaia Companyia,
un any de vida

E

l 2 de gener de 2010 es va fer
la presentació en societat de
La Sobregaia Companyia
dels Set Trobadors al bar
La General de Berga, amb les actua·
cions de Tràfec Teatre, els músics Titot i David Rosell, Maria Antònia Pujol,
Atenea Carter, Mark Rock, i els poetes
Tomàs Àrias, Enric Casasses, Blanca Llum
Vidal, Josep Grifoll i Vicenç Zumajo. En
definitiva, teatre, música i poesia, les
arts de trobadors i joglars.

A partir de mes d’abril d’aquest any
s’han organitzat tot un seguit de con·
certs que han portat a La General grups
i cantautors catalans com Inspira, Maria
Coma, Ligeia, Antídot, Els Amics de les Arts,
Ivette Nadal, Crida’ns, Mishima, Mala Cendra
i Quimi Portet. S’ha intentat, en la mesura
que ha estat possible, combinar un grup
emergent amb un grup berguedà.
En el capítol de la cançó popular,
s’ha organitzat la segona Trobada
Sopar de Cantadors a Cal Nen, que

a partir d’ara es vol fixar el segon dis·
sabte d’octubre de cada any.
La primera Trobada Sopar de
Cantadors a Berga, celebrat el 31 de
juliol de 2009, va comptar amb la pre·
sència de 50 persones, entre cantadors
i espectadors, que des del primer mo·
ment van estar disposades a gaudir de
l’ambient i de les cançons que s’ana·
ven encadenant.
Els estudiosos de la música popu·
lar i tradicional, Ramon Manent i Robert
Pellicer, vinguts de l’Empordà, van ofi·
ciar de mestres de cerimònies a partir
de la cançó tradicional per beneir la
taula, “Quina taula tan ben parada”,
seguida de la que es canta mentre es va
passant el porró de mà en mà, fins a la
peça original de Jaume Arnella dedicada
a les postres més universals, “La crema
catalana”. La gironellenca Maria Antònia
Pujol va desgranar cançons populars de
diferents indrets dels Països Catalans
fent servir diversos instruments, i va
fer una memorable versió del Ball de
l’Almorratxa de Gironella, a la tenora,
acompanyada per Ramon Viladomat de
Viladomiu Nou. Roser Reixac, antropòlo·
ga i vinculada al Solc, va ser la represen·
tant del Lluçanès.

ramon viladomat i maria antònia Pujol.

Valentí Alsina, pagès del Bages,
acordionista i glossador, va sorprendre
la concurrència amb les seves corrandes
dedicades a la dona del temps de TV3
que se’n va anar a treballar a la televi·
sió espanyola, Mònica López. I va glossar
també les dificultats de conrear i obtenir
subvencions en espais considerats de
fauna protegida. Ramon Safont, Martí Just,
Ramon Just, Joan Miró, i Toni Fustagueras,
acompanyats de Josep González a l’acor·
dió, van interpretar un repertori genuï·
nament berguedà, digne de ser estudiat,
recopilat i gravat en disc. Aquest és un
dels projectes que la Sobregaia mirarà
de tirar endavant.
Els cantadors més joves de la prime·
ra edició van ser els berguedans Francesc
Ribera, conegut com a Titot, interpretant
unes atrevides albades, i Marcel Tuyet,
amb versions i temes propis.
La segona edició de la Trobada Sopar de Cantadors, celebrada el dissabte
30 d’octubre de 2010, va comptar amb
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robert pellicer i ramon manent.

la festa continua.

Francesc Ribera “Titot”.

josep MARIA berenguer “charly”.

la participació activa del veterà Jaume
Arnella, Maria Antònia Pujol, Roser Reixach, Marcel Tuyet, Susanna d’Alcoi, Jordi
Bou, Jordi Costa, Josep Maria Berenguer,
Ramon Safont, Ramon Viladomat, i Miquel Moya, ajudats d’una cinquantena

taquen Josep Coronas, el Pepito del Garrigar, Josep Casellas, Lluís Llevadora, Joan
Llevadora, Jaume Plans, Pere Plans, el Vilalta, el Xè, el Rata, el Minguet, el Serra,
el Xava, el Rou, el Pep Culell, el Jepic, el
Panxa de Llauna, el Sobrevias, el Ton de
les Prèdiques... Més modernament tam·

exemple la gravació de discos, reculls de
cançons, tallers de cançó popular i tro·
bades d’experts per explicar i divulgar
el patrimoni tradicional i popular del
Berguedà i dels Països Catalans.
Sempre s’ha dit que els extrems
es toquen. Com també van lligades la
tradició i la modernitat. Encara que si·
guem al segle XXI i tinguem la intenció
de ser molt moderns, malament anirem
si no coneixem la tradició de la qual ve·
nim. El cantant solsoní Roger Mas, en el
magnífic concert que va oferir al Palau
de la Música Catalana, va definir la tra·
dició “com un gran riu del qual n’aga·
fem i hi aboquem allò que ens més ens
interessa en cada moment”.
El poeta Enric Casasses, responent a
la pregunta “Què tenen a veure Ver·
daguer i Bob Dylan?”, va dir: “Són el
mateix: un capellanet de pagès i un
rocker que beuen en la poesia popular.
A Dylan li deien cantant folk i la seva
canço més famosa, “Knocking on hea-

ven’s door”, és totalment verdagueriana. Són idèntics.”
Pel que fa a la poesia popular del
Berguedà, s’està preparant el llibre “Lli·
ri d’aigua. Antologia de la poesia po·
pular”, dins la col·lecció Escriptors del
Berguedà, projecte que tira endavant el
Grup de Viver i que editarà Edicions de
L’Albí. Aquesta antologia és una mostra
de la riquesa dels gèneres populars i s’ali·
menta de diversos reculls i cançoners de
la nostra comarca: “El Cançoner del Ca·
lic”, recollit i publicar a Bagà; “El Canço·
ner de la Rosa de Bonner”, totalment in·
èdit; “A peu pels camins del cançoner”,
d’Artur Blasco; “Folklore de Catalunya.
Cançoner”, de Joan Amades, i altres col·
leccions de cançons, corrandes, garrofes
i auques, anònims o bé d’autor conegut.
Popular i culta, clàssica i moderna,
berguedana i cosmopolita, enamora·
da de la creació artística. Així voldria
ser coneguda la Sobregaia Companyia. I per molts anys! 

d’aficionats entusiastes.
El Sopar d’enguany va tenir dos
records molt especials. Un per a Toni
Fustagueras, mort l’any passat, present al
1r Sopar de Cal Nen, acompanyat per la
seva dona i la seva colla, Els Amics de la
Cançó. I també un altre per a Robert Pellicer, que va morir el passat mes d’agost.
Que es facin aquests sopars a Cal
Nen no és pas casual. Històricament
aquell local ha estat lloc de reunió de
les diferents colles de cantadors ber·
guedans, les anomenades Colla dels
Rics i la Colla dels Pobres, l’equivalent a
fabricants i treballadors, que es reunien
per beure i cantar quan la televisió en·
cara no s’havia imposat als bars i cafès.
Entre els noms dels cantadors des·

bé hi passava la Colla de la Canalla, amb
el Pere Mula, el Celindró, el Moira, el Serra
i el Xerric...
La Sioneta i la Maria Teresa Sant,
àvia i mare de l’actual hostalera de Cal
Nen, la Magda Alsina, havien sentit i can·
tat moltes vegades un repertori de can·
çons que constitueixen un altre veritable
patrimoni oral i immaterial del Berguedà, amb permís de la Patum.
L’objectiu dels Sopars de Cantadors, que vol esdevenir una tradició
berguedana, és recuperar i fer reviure
tot aquest patrimoni per tal que no es
perdi ni caigui en l’oblit. La Sobregaia
Companyia vetllarà perquè arribin a
bon port diverses iniciatives com per
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Estimem la
nostra carn
perquè
estimem la
nostra terra.
Us convidem a provar la nostra carn de
vedella. Natural. Autòctona. Saborosa.
Autèntica. La vedella de Calabuig és el
resultat de la passió pel nostre ofici. Som
ramaders convençuts que la qualitat només
s’aconsegueix amb estimació per la terra.
De la terra que estimem en surten bons
Tel.: 649 09 45 08 / 608 09 32 07
compra@vedelladecalabuig.com

Calabuig Agropecuària, S.L.
Casa Calabuig, s/n | 08612 Montmajor (Berguedà)

productes, i aquest és precisament l’únic
aliment del nostre bestiar. Si som el que
mengem, la nostra vedella és la terra que
estimem.

hivern
hivern 2010
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La nostra
finca,
el nostre
paisatge.
Calabuig està situada a Montmajor, un municipi de
500 habitants al sud-oest de la comarca del Berguedà.
És una propietat envoltada de boscos, en una zona
de poca densitat demogràfica i allunyada del soroll
del progrés. Però amb les eines més avançades per
garantir la qualitat de l’ofici i, per tant, del producte.
Des de fa generacions, Calabuig és propietat de la
família Corominas. Nosaltres mateixos menem les
terres i criem cuidadosament el bestiar per obtenir
una de les millors vedelles d’alta qualitat. Vaques
i vedells pasturen pels nostres prats i boscos, i la seva
presència manté l’equilibri ecològic i evita els incendis.

Un bon
entorn per
a un bon
bestiar.
Les vaques de Calabuig són Brunes del Pirineu
(l’autòctona del país), les que millor conviuen amb
l’entorn i el clima del baix Berguedà. Han nascut
i crescut a la finca, i des que neixen s’alimenten
exclusivament de lleguminoses, cereal i farratge
produïts a la propietat, de forma absolutament
natural i equilibrada, fruit d’una producció sostenible,
respectuosa amb el medi ambient i amb el seu instint
animal. Fins que els vedells deixen l’alletament,
segueixen tota la lactància sense separar-se
de la mare. Com ha de ser.
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Del camp
a la
taula.
La família Corominas lluitem diàriament amb la fita
de produir la millor vedella del país. L’únic camí
cap a l’excel·lència és cuidar l’alimentació,
la cria i la cura de tots i cadascun dels animals
fins al més mínim detall. Això significa una
alimentació natural i fresca, compaginada amb
el correcte treball en el moment del sacrifici
i el seguiment de la carn durant la maduració i
el repòs. També comporta un control exhaustiu
de tot el cicle productiu, sempre perseguint la
sostenibilitat i la naturalitat del producte.

el berguedà POBLE a POBLE
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 guia de serveis
avià

per dormir

n

per menjar

n

per anar de copes

n

per

bagà

Ajuntament
Consultori
Casal Gent Gran
Centre de dia
Serveis Socials
Llar d’infants La Baldufa
Serveis Socials
CEIP Santa Maria d’Avià

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

www.avia.cat
avia@diba.cat

Dispensari
CEIP Galceran de Pinós
IES Alt Berguedà
Parc Natural Cadí-Moixeró
Parròquia Sant Esteve
Club Jubilats Sant Jordi
Llar d’infants

938 244 013
938 244 862
619 746 099
938 244 500
938 244 116
938 244 136
938 244 151
938 244 031
938 244 401
649 337 760

Mercat setmanal (dimecres)


 CÀMPINGS
Casa Serrat Roig

Ajuntament
Oficina Turisme

www.baga.cat
baga@diba.cat

Mercat setmanal (dimecres)



n

CÀMPINGS

Bastareny
938 230 450



Restaurant-Pizzeria Ca l’Escribà
Les Eres, 1

 938 244 876
calescriba@aol.es

938 244 420

Restaurant Niu-Nou

CUINA DE MERCAT I PIZZES

RESTAURANTS/HOTELS

Av. Vilaseca, 1
 938 244 253
www.niunou.com
NIU DESCANS (habitacions) - NIU COPES
ESPECIALITAT EN CUINA ANTIGA
 industrials

RESTAURANTS/HOTELS

Cal Garretà
El Segador
La Roda
La Teula
Padró

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

Hotel-Restaurant Ca l’Amagat

 TURISME RURAL
Lluert Gran
Lluert Petit
lluert@terra.es

Casa Tarradellas

938 230 119
938 230 119
689 752 841

Hotel-Restaurant El Blat
Berga, 67-69

Clota, 4
 938 244 032
www.hotelcalamagat.com
hotel@hotelcalamagat.com
HOTEL FAMILIAR AMB CUINA CATALANA

 938 255 737
www.hotelelblat.com
info@hotelelblat.com
CUINA DE MERCAT i TRADICIONAL

Instal·lacions Juli Bover
Raval, 75-77
 938 245 050
www.julibover.com
juli@julibover.com
ELECTRICITAT, AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ,
ENERGIA SOLAR TÉRMICA

anar de compres
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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

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

www.ajberga.cat
berga@ajberga.cat
Mercat setmanal (dissabte)


de tot en bolets

08600 Berga

 938 221 869
lanotta@hotmail.com
MENÚ TOTA LA SETMANA,
de 13,30 a 15,30 i de20,30 a 22,30

www.monbolet.com
bolets@monbolet.com

Hotel Berga Park
Carretera de Solsona, 1A

08600 Berga

PRODUCTES ARTESANS DEL BERGUEDÀ

 938 216 666
www.hotelbergapark.com
reserves@hotelbergapark.com

Plaça Viladomat, 1

08600 Berga

 938 216 820

MENÚ TOTA LA SETMANA,
de 13,30 a 15,30 i de 20,30 a 22,30


C/ Puig-reig, 6

08600 Berga

 619 584 757

938 210 027

Restaurant Pizzeria La Notta

alimentació

Castellar de N’Hug, 8

RESTAURANTS/HOTELS

Cal Nen (HR)
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armeria@sistach.com

serveis médics

industrials



Instal·lacions Isaac Gonfaus, s. l.

Clínica Odontològica del Berguedà

Salvador Espriu, 16 baixos

08600 Berga

 938 211 093
info@gonfaus.com
AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ,
AIRE CONDICIONAT, PLAQUES SOLARS,
SERVEI TÈCNIC i POST VENDA

c/ Ciutat, 32
08600 Berga
Empresa Artesana Alimentària


General Manso i Solà, 34 08600 Berga

 938 221 722

Cansaladeria i Xarcuteria Guitart
938 234 006

938 144 466

assegurances

Corredoria d’Assegurances, S.L.
General Manso i Solà, 34 08600 Berga

 938 214 554

Equipaments tècnics d’última generació
Un equip de professionals dels que rebrà
un servei amb el millor tracte humà

produccio@gruppedrals.com

SERVEI D’URGÈNCIES 24 HORES

D’ÀMBIT PERSONAL I TOT RISC

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
ESPECIALITES EN ÀMPLIA COBERTURA
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guia de serveis

Ajuntament
Consultori
Escoles
ADF
Farmàcia

938 239 151
938 239 091
938 239 000
938 239 145
938 239 090
www.borreda.net
borreda@diba.cat

Mercat setmanal

(dissabte)

Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Residència
Piscines i zona esportiva
Parròquia
Escoles
Guarderia

n

per menjar n per anar de copes n per anar de

937 441 263

www.campingrieramerles.cat

Campalans

938 239 163

www.campalans.net

RESTAURANTS/HOTELS

Baix Pirineu (R)
Cal Barraca (R)
Campalans (R)
Cobert Puigcercós (R)
El Revolt (R)



RESTAURANTS/HOTELS

La Nau (R) (El Guixaró)
La Tasca (B)

Restaurant Cafè de la Plaça
Passeig Bisbe Comellas, 85 / 08693 Casserres

Mercat setmanal (dijous)


938 250 012
938 225 821

 938 234 008
08693 Casserres

 938 234 375

MENÚ DIARI, CUINA DE MERCAT i TRADICIONAL
BAR DE TAPES I ESPAI D’OCI

Fleca Cabanas

938 239 060
937 441 263
938 239 163
938 239 048
938 239 017

938 234 007

Passeig Bisbe Comellas, 79
08693 Casserres
Especialitat en coques d’ou i de poma.
Pans i pastes artesanes


capolat
938 215 040
capolat@diba.es

Restaurant Fonda Alsina

RESTAURANTS/HOTELS

Cantina de Llinars (R)
TURISME

Passeig Bisbe Comellas, 40

www.restaurantcafedelaplaça.com

alimentació

Herbicides i Adobs Casserres 938 234 141

Ajuntament



forns

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

www.casserres.cat
casserres@diba.cat

CÀMPINGS

Riera de Merlès



per dormir

casserres

borredà



n

938 210 986

RURAL

La Caseta de Solanelles

938 223 192

www.casasolanelles.com
informacio@casasolanelles.com

Restaurant Espai Sant Pau
Ctra. de Casserres a Gironella, km.3

 938 234 257

Passeig Bisbe Comellas, 93 / 08693 Casserres

 938 234 001

 938 234 300

www.fondaalsina.com

www.espaisantpau.cat

LA CUINA MÉS TRADICIONAL

UN ESPAI IDEAL PER A CELEBRACIONS,

US CONVIDEM A TASTAR ELS NOSTRES PLATS

COMUNIONS I ANIVERSARIS

RESTAURANT FAMILIAR

Camí de la Font, s/n
08693 Casserres
Plantes pel jardí, l’hort fruites verdures,
productes ecològics. Pinsos per animals.

Carn i Bestiar Prat

938 234 006

Plaça Santa Maria, 11
08693 Casserres
www.carnibestiarprat.com
repartim a domicili


estética/perruqueries

Perruqueria Anna Mª

938 234 167

Passeig Bisbe Comellas, 53
08693 Casserres
Home i dona - Estètica - Tractaments

compres


merceria i complements

Talia 1924
Passeig Bisbe Comellas, 58
1924talia@gmail.com


hivern 2010
castell de l’areny

938 234 031

Ajuntament

08693 Casserres

RESTAURANTS/HOTELS

938 234 141

Castell de l’Areny (P)

Passeig Bisbe Comellas, 58
08693 Casserres
www.egassessors.com
egassessors@egassessors.com


fusteries

Fuster Xaies
Passeig Bisbe Comellas, 107
Mobles i complements

Fusteria Josep Colillas

Munics Silos, S. L.
Zona Pla, 6 (taller)
Girona, 2

938 234 092
08693 Casserres

08693 Casserres

 938 225 914

08693 Casserres

 938 225 040

municssilos@gmail.com

fusterjordi@bascalla.com
www.fusteriaintegraljordi.cat

MUNTATGE I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA

FABRIQUEM A MIDA

INSTAL·LACIÓ (INDUSTRIA ALIMENTÀRIA ANIMAL)

938 234 065

Llobregat, 1
08693 Casserres
Una de les fusteries més antigues de la
comarca. Obra nova, reformes, etc.

La Fusteria



696 676 692

Pneumàtics i Taller Jaume

938 234 296

Pont, 3
08693 Casserres
Mecànica del automòvil
Especialitat en pneumàtics

938 238 229
938 238 201
938 238 144

www.calxiu.com / catllaras2@hot.com

Cal Marc

650 941 910

www.casesrurals.com/rural/calmarc

castellar

de

Dispensari
Museu del Ciment

n’hug
938 257 050
938 257 016
938 257 057
938 257 010
938 257 037

www.castellardiba.es
castellarh@diba.es

938 225 180

 automoció

RURAL

Cal Miquel
Cal Xic
Cal Xiu



Zona Pla, 6 (taller)
08693 Casserres
www.abac-compresors.com
Distribució de Compressors ABAC.

938 238 229

Ajuntament
Oficina de Turisme

informàtica

industrials

Abac Catalunya

TURISME

INDUSTRIAL. ASSESSORAMENT DE CADA

Camí de la Clota, 3
08693 Casserres
lafusteria@gmail.com
Tota clase de mobles a mida


938 238 025

www.castelldelareny.en.eresmas.com
castell@diba.es

assegurances

E&G Assesors
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PC Imagine
Sant Jordi, 7

08693 Casserres

 606 670 336
 629 219 764
 938 234 375
xisco@hotmail.com

Plaça Santamaria, 2

08693 Casserres

 680 978 203
info@pcimagine.com
www.pcimagine.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA

ESPECIALITAT EN INFORMÀTICA I NOVES

I COTXES ANTICS

TECNOLOGIES. SERVEI TÈCNIC A DOMICILI

RESTAURANTS / HOTELS

Alt Llobregat (P)
El Caliu (R)
El Celler (R)
El Molí (R)
Els Minairons (R)
Fonda Franxicó (P)
La Farga S. Vicenç de Rus (P)
La Muntanya (P)
La Neu (P)
Les Fonts (H)
Pere Miquel (P)

938 257 074
938 257 035
938 257 030
938 257 081
938 257 080
938 257 015
938 257 007
938 257 065
938 257 073
938 257 089
938 257 064



el berguedà POBLE a POBLE
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guia de serveis

castellar del riu
Ajuntament
Alcaldia

938 212 775
608 998 663
www.castellar.cat56

castellarr@diba.cat


CÀMPINGS

Font Freda

938 210 354

n

per dormir

n

per menjar n per anar de copes n per anar de

RESTAURANTS/HOTELS

Ca la Bòrnia (R)
Cal Joan (BR)
El Racó de la Llum (R)
Estany Clar (R)
La Masia (BR)
Les Piscines (BR)
Sant Jordi (BR)



CÀMPINGS

938 248 277
628 356 515
938 248 438
938 220 879
938 248 602
938 248 601
938 248 396

www.campingfontfreda.com

Aigua d’Ora

938 210 395

www.aiguadora.com


RESTAURANTS / HOTELS

La Creu (BR)
Nòrdic (R)
Els Roures (R)
Font Freda (R)

937 441 323
937 441 323
938 213 561
655 145 165

Hotel Restaurant Santa Bàrbara

cercs

C/ Santa Bàrbara, 1

Ajuntament
Dispensari Cercs
Dispensari Sant Jordi
Dispensari Rodonella
Dispensari Sant Corneli
Escola Bresol
CFI Cercs/Berguedà
CEIP Sant Salvador
Farmàcia
Museu de les Mines

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

www.cercs.net
cercs@diba.es

Mercat setmanal Cercs
Mercat setmanal Sant Jordi

Sant Corneli de Cercs

 938 248 209
stabarbara@wanadoo.es
HOTEL I RESTAURANT AMB
CUINA TRADICIONAL CATALANA

l’espunyola
Ajuntament
fax

938 231 055
938 231 294

www.espunyola.cat
espunyola@diba.es

(dijous)
(dimarts)



RESTAURANTS/HOTELS

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

938 230 582
938 230 011
938 230 378

Hotel Restaurant La Serra del Pla

Càmping Gironella

Ctra. Berga-L’Espunyola C-26, km. 139
08614 L’Espunyola

Ctra. C-16 (E-9), sortida 86 Gironella sud
08680 Gironella

 938 230 352
609 121 005 - 687 575 319

 938 251 529

www.serradelpla.com
info@serradelpla.com

www.campinggironella.cat
informacio@campinggironella.cat
RESTAURANTS/HOTELS

fígols
Ajuntament

938 248 052

www.figols.diba.cat
figols@diba.cat

gironella
Ajuntament
Servei de Vigilants
Bombers
CAP
Creu Roja
Residència Sant Roc

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

www.viladegironella.net
gironella@diba.es

Mercat setmanal

689 135 103

(dimecres)

Arsenal (BR)
Cal Pajares (R)
Cal Peret (R)
Carmona (BR)
Celler El Racó (BR)
El Celleret (BR)
Gironella (R)

938 251 487
938 228 390
938 250 929
938 250 785
938 251 085
938 228 259
938 250 180

TURISME RURAL
Cal Closca
938 228 478


info@santmarco.com
www.santmarco.com

ASSESSORIA
Torra Gestió


Avinguda Catalunya, 52
938 251 637
Fiscal, laboral, comptable, assegurances, etc .

compres
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guardiola de berguedà

gisclareny
Ajuntament

937 441 020

www.gisclareny.info
gisclareny@diba.es

938 227 059
938 227 172
608 591 133

www.guardioladebergueda.net
guardiola@diba.es

gósol
Ajuntament
Museu
Dispensari
Centre de Muntanya
Escoles

Ajuntament
Dispensari
Urgències

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

www.gosol.ddl.net
ajuntament@gosol.ddl.net

Mercat setmanal

(dijous)

Mercat setmanal

(dissabte)

montmajor
Ajuntament/Dispensari
Museu de l’Art del Bolet
Escoles
Llar d’infants

la nou
938 246 000
938 246 067
938 246 152
938 246 150

www.montmajor.diba.es
montmajor@diba.es

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




CÀMPINGS

El Berguedà

938 227 432

www.campingbergueda.com


RESTAURANTS/HOTELS

Ca l’Asensi (BR)
Cal Companyó (Hs)
El Cadí (BR)
El Jou (H)
El Mesón (BR)
El Recó de l’Avi (BR)
La Brasa (BR)
Moixeró (BR)

938 227 565
938 227 178
938 227 265
938 215 353
660 158 333
938 227 672
938 226 009
938 227 660

TURISME RURAL
Can Guilella
938 246 137


Ajuntament

RESTAURANTS / HOTELS
Camprubí (P)
938 259 005
L’Anglada (R)
938 248 062
Marginet (P)
938 259 034


olvan
Ajuntament
Dispensari Olvan
Dispensari Cal Rosal

ALIMENTACIÓ

938 250 013
938 221 999
938 228 619

www.olvan.cat
olvan@diba.cat

www.canguilella.com



938 259 000

www.lanou.bergueda.es
nou@diba.es



ALIMENTACIÓ

montclar
Cal Franciscó
Carretera de Berga, s/n
25716 Gósol

 973 370 075
HOSTAL SITUAT A LES ENVISTES
DE L’ENFORCADURA
DEL PEDRAFORCA

Ajuntament
Urgències

938 231 092
608 591 133
montclar@diba.cat



RESTAURANTS / HOTELS

Hostal de Montclar (BR)

938 230 330

Calabuig Agropecuària, S. L.

Casabella Natura, S. C. P.

Casa Calabuig, s/n / 08612 Montmajor

Ctra d’Olvan, s/n / 08611 Olvan

 649 094 508

 608 093 207

 938 251 262

CARN DE VEDELLA. NATURAL. AUTÒCTONA.

rosa@casabellanatura.cat
www.casabellanatura.cat

SABOROSA. AUTÈNTICA. LA VEDELLA DE CALABUIG

INTRODUCCIÓ DEL DOLÇ AL MÓN DEL BOLET

compra@vedellacalabuig.com
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guia de serveis

la pobla de lillet
Ajuntament
Oficina de Turisme
Dispensari
Col·legi

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

www.poblalillet.cat
lillet@diba.es

Mercat setmanal


(dissabte)

938 236 502

RESTAURANTS / HOTELS
Cerdanya (R)
938 237 879
El Verger (R)
938 237 829
Nuria (BR)
938 236 076
Pericas (P)
938 236 162



938 380 000
938 380 525
938 290 019
938 380 850
938 290 226
938 290 240
938 380 296
938 290 121

(divendres)

CÀMPINGS

Càmping Puig-reig

Cal Rector, s/n
 938 380 190
campingpuigreig@hotmail.com
www.campingpuigreig.com
OBERT CAPS DE SETMANA, FESTIUS I VACANCES

Bodega Murcarols
Esglèsia, 4 08696 La Pobla de Lillet

 938 236 001
ssmurcarols@gmail.com
www.murcarols.com

ESCOLARS. ACCÉS C-16 SORTIDA 80

RESTAURANTS / HOTELS
Baixador (R)
938 380 002
Ca les Noies (R)
938 392 308
Cal Marçal (R)
938 380 575
Cal Picó (R)
938 290 897
Celler de Ca la Quica (R)
938 380 220


n


www.puig-reig.cat
ajuntament@puig-reig.com

Mercat setmanal

PETIT CELLER-BODEGA I VERMOUTH MURCAROLS



puig-reig

www.cadivacances.com


per dormir

Ajuntament
Policia Local
Centre Assistencia Primà.
Ràdio Puig-reig
Escola de música
IES
Escola Alfred Mata
Llar d’infants

CÀMPINGS

Molí de l’Espelt

n

per menjar n per anar de copes n per anar de

fotografia

compres


copisteria

saldes

la quar
Ajuntament
Alcaldia

938 250 013
609 757 547
www.laquar.net
quar@diba.es



TURISME RURAL

Sant Maurici




informàtica

938 251 150

RESTAURANTS / HOTELS
938 251 200

TURISME RURAL

Cal Masover de Vilardaga
El Segnari
La Roca

938 228 972
938 228 972
655 983 584

www.masoverialaroca.com
casapuigventos@hotmail.com

938 228 970
938 228 970
938 228 970
938 228 970

www.masiavilanova.com
info@masiavilanova.com

La Rovira

Les Cases

www.larovira.cat
info@larovira.cat

(dijous)

CÀMPINGS

Repós del Pedraforca

938 258 044

sant julià de cerdanyola
Ajuntament
Dispensari
Farmaciola
Parròquia
Taxi
Escola l’Albiol

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

sta. maria de merles

Can Susèn

938 258 103

RESTAURANTS / HOTELS

Cal Carinyena (BR)
Cal General (P)
Cal Xic (P)
El Cruse de Cal Xisquet (B)
Racó del Pedraforca (R)
Repós del Pedraforca (R)
L’Arc (B)
Susen (R)
Hostal Pedraforca (H)

938 258 025
938 258 054
938 258 081
938 258 040
609 216 458
938 258 044
938 258 071
938 258 103
938 258 021

www.pedraforca.com

938 251 100
938 228 971

Cal Mianet “El Parxet”
Cal Mianet

Cal Cuiro I - II

Ajuntament

938 258 092

www.calcuiro.com

610 465 645
610 465 645

www.calmianet.com

938 250 400

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


càmpings

La Vall de Merlès

938 251 230

campingvalldemerles.com
info@campingvalldemerles.com


restaurants / hotels

Sant Cristòfol (P)


TURISME RURAL



www.rcp-lescases.com
lescases@rcp-lescases.com

938 239 194

www.miradorpedraforca.com
camping@miradorpedraforca.com

938 258 062
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www.santjaumedefrontanya.net
st.jaume@diba.es

www.santjuliadecerdanyola.cat
st.julia@diba.es

Mirador del Pedraforca



Ajuntament

www.campingpedraforca.com
pedra@campingpedraforca.com

www.campingsusenpedraforca.com

www.calmasover.com
calmasover@hotmail.com

Masoveria de Vilanova
Cal Colom
El Pou Petit
El Pou Gran

www.saldes.cat
saldes@diba.es



www.ajsagas.org
sagas@diba.es

Masia Els Casals (HR)

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

Mercat setmanal

sagàs



Ajuntament
Oficina de Turisme
Farmàcia
Dispensari
Escola

937 441 314

www.calxesc.com

Ajuntament

hivern 2010
sant jaume de frontanyà

938 250 525

turisme rural

Cal Tracanet
L’Anglada
Masoveria Riambau

938 250 476
932 015 315
938 251 230

info@campingvalldemerles.com
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guia de serveis

n

per dormir

vallcebre
Ajuntament
Dispensari
Escola
Exposició M.A.

Mercat setmanal

(dimarts)
649 202 771
937 441 362
619 453 304

vilada
Ajuntament
Dispensari
Farmàcia
Escoles
Local Pirinenc

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

Museu de les Mines Cercs
www.mmcercs.cat

Cal Candi-Camps de Vilarrasa
C/ Clotassos, 18

08613 Vilada

 938 238 313
cal-candi@terra.es
www.cal-candi.com
RESTAURANT
CENTRE DE VACANCES I ESPORT

càmpings

L’Hostalet


938 204 922

938 390 528

restaurants / hotels

Cal Fuster (P)

www.bergueda.cat

www.museuciment.cat
museuciment@mnactec.com

www.parcfluvial.cat info@parcfluvial.org

938 246 067

www.museudartdelbolet.org
informacio@museudartdelbolet.org

biblioteques

Ramon Vinyes

938 204 911

Casa Bechs

08673 Viver i Serrateix  938 204 979
info@bechs.cat
www.bechs.cat
CRIA DE PORCS RÚSTICS, ELABOREM ELS
PRODUCTES DE LA MATANÇA TRADICIONAL,
SENSE ADDITIUS, NOMÉS AMB SAL I PEBRE

Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes)		

938 258 046

tur.saldes@diba.cat

Parc Natural Cadí-Moixeró

C/ La Vinya, 1 08695 Bagà
938 244 151
pncadimoixero.dma@gencat.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

938 211 308

Antiga Estació de Tren Colònia Vidal 08692 Puig-reig www.parcfluvial.cat
mail: info@parcfluvial.org

emergències
938 221 605
fax: 938 211 712

Canal 37 TDT
tvcbergueda@telefonica.net

Ràdio Berga 107.6 FM

938 210 562

www.dbergueda.cat
noticies@radioberga.cat

Ràdio Puig-reig 107.3 FM

938 221 500

Ctra. c-16 km 96.2 08600 Berga
www.bergueda.cat

938 380 191

comunicació
Televisió de Berga

Àrea Comarcal de Turisme
Centre Massís del Pedraforca

Torre de l’Amo de Viladomiu Nou 938 250 689
Centre d’interpretació de l’Esglèsia 938 250 689
de la Colonia Pons
938 250 689
Museu del Bolet

C. Barcelona, 49 3er. 08600 Berga

938 213 553

938 570 077

Puig-reig

938 238 154

www.viverserrateix.net
viver@diba.es


938 249 025

Berga

viver i serrateix
Ajuntament

Consell Comarcal del Berguedà		

m.cercs@diba.es

Guillem de Berguedà

restaurants / hotels

Comellas (R)

938 211 384

www.turismeberga.cat
aj022-ofturisme@ajberga.cat

www.vilada.net
vilada@diba.es


informació i turisme

Museu Comarcal Berga

Museu del Ciment Asland

restaurants / hotels

Castellnou
Ca l’Agustinet
Cal Borni

per menjar n per anar de copes n per anar de

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

www.vallcebre.cat
vallcebre@diba.es



n

938 290 025
fax: 938 380 850

radio@radiopuig-reig.net
www.radiopuig-reig.net

Mossos d’Esquadra
088
Mossos d’Esquadra Berga
938 222 030
Bombers de Berga
938 211 080
Bombers de Gironella
938 228 480
Bombers de Puig-reig
938 380 814
Bombers de Guardiola de Berguedà
938 227 080
Creu Roja de Berga
938 213 311
Creu Roja de Gironella
938 250 944
Urgències Alt Berguedà
608 591 133
Hospital Sant Bernabé
938 244 300

compres

frança
andorra
la seu d’urgell
la cerdanya

cultural

Espai
patrocinat
per

Consell Comarcal
del Berguedà
manresa - barcelona
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Vall de Núria, L

una vall única

’estació de muntanya Vall de Núria, d’una riqueza natural i paisatgística única, està
situada al Pirineu Oriental, envoltada per cims de gairabé 3.000 metres d’altitud.
 Santuari de la Mare de Déu de Núria, el recer espiritual d’um Santuari marià d’arrels i
tradicions antigues, lloc de pelegrinatge, meditació i pregària.
 Sense descuidar, que és la única estació d’esquí d’Espanya on no hi arriben cotxes,
només es pot accedir amb el CREMALLERA, UN VIATGE MÀGIC. Per gaudir d’un paisatge
espectacular d’alta muntanya.
 Allotjament i restauració. A l’Hotel Vall de Núria*** podreu experimentar les sensacions úniques d’allotjar-vos en un hotel d’alta muntanya amb totes les comoditats al bell mig
del Pirineu, a 2.000 metres d’altitud. Aquesta temporada d’hivern està previst inaugurar
la remodalació de Sant Josep, on s’amplien les places hoteleres amb 10 habitacions familiars i 10 apartaments dúplex. Una experiencia única que desperta els sentits.
Promocionar els productes d’esquí que tenim:
l 1 dia d’esquí a Vall de Núria: esquia sense massificacions, amb la comoditat de pujar a
2.000 metres amb el cremallera, des de 22,90 € adult.
l Forfet de temporada. Inclou: cremallera+forfet, cremallera de temporada per tot un
any, 1 forfet gratuït per esquiar a La Molina i Masella, una reparació d’esquís, una prova
d’esquís de gamma alta. Fins el 19 de desembre tarifa promoció. Adult: 354 € i nen (6-10
anys): 265 €. Barrufet (nen 0-5 anys): 50 €.
l Talonari ESQUIA 5 DIES: 114,50 € adult i 86 € infantil. Talonari nominal de 5 forfets. Es
poden esquiar dies no consecuitius. Inlou forfet + cremallera.
l Talonari ESQUIA 8 DIES: 183,20 € adult i 137,60 € infantil. Talonari de 8 forfets. Es
poden esquiar dies no consecuitius. Inlou forfet + cremallera.
n Parlar del Parc lúdic: 2 cintes transportadores, 3 pistes de trineus (nens petits, nens grans
i adults), 2 TUBBYS (petit i gran), rocòdrom i tirolina.
n Altres activitats d’hivern: sortides amb raquetes amb um circuit d’iniciació i sortides d’esquí de muntanya.
n Tot pensat, per una estació familiar, on tota la família pot realitzar activitats.
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