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A quest tasta que tens a les mans i amb el qual saludem l’arribada del bon 
temps alhora que ens acomiadem dels freds hivernals, vol difondre l’activitat 

editorial de la nostra comarca: les publicacions dels editors comercials o les dels 
centres d’estudis d’àmbit comarcal o local, i els treballs dels autors berguedans.

I és que aquest és l’objectiu de la primera Fira del Llibre que s’organit-
zarà a Bagà, l’escenari principal de la qual serà una gran carpa que s’instal·larà 
a la plaça Raval, que acollirà els expositors (editors i centres d’estudis d’àmbit 
comarcal i local). Paral·lelament, al Casal de la Vila s’hi farà la presentació de 
diferents novetats editorials sobre el Berguedà. 

La impulsora d’aquest esdeveniment literari de primer ordre per a la nostra 
comarca es l’Associació Medieval de Bagà i compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Bagà, el Consell Comarcal del Berguedà, Òmnium 
Cultural del Berguedà, Diputació de Barcelona i Túnel del Cadí. 

Cada any, el pregó d’obertura de la fira se li encarregarà a un escriptor 
berguedà, també es farà un acte de reconeixement a un autor de la comarca i, 
a més a més, es presentaran exposicions sobre el món dels llibres entre altres 
activitats relacionades amb el nostre sector editorial.

D’altra banda, en aquesta primera Fira del Llibre es presentaran les ba-
ses dels primers Premis Pardinilla Guiu, que abastaran diferents categori-
es: història, cultura popular, narrativa literària... tot dins de l’àmbit territorial del 
Berguedà. Aquests premis s’atorgaran en l’edició de l’any següent i constaran 
d’una dotació econòmica per a cada categoria així com la publicació conjunta 
dels treballs guanyadors.

Compromesos amb la nostra comarca, des del tasta celebrem i ens afe-
gim amb entusiasme a donar suport a la primera Fira del Llibre del Bergue-
dà, una iniciativa atractiva, ambiciosa i molt necessària. Enhorabona!  BAGÀ, 6, 7 I 8 DE MAIG DE 2011

Llegir, llegir, llegir

preSenTAció
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AVIÀ
 1  Maig   Caminada popular

BAGÀ
 10  Abril   Truitada
 6  Maig   Aplec de Roca-sança
 13  Juny   Caminada popular
 24  Juny   Aplec de Sant Joan de l’Avellanet

FireS-FeSTeS-MercATS             Abril - MAig - Juny

BERGA
 25  Abril   Festa de Sant Marc
 28  Abril   1a Jornada de Cooperació Empresarial
 30  Abril Fira de Maig
 1  Maig   Fira de Maig
 8  Maig   Diada Puntaire
 15  Maig   Caminada popular
 23  Juny   La Patum
 29  Juny   Festa de Sant Pere de Madrona

Com cada any, a Berga,
tornen la FIRA DE MAIG 
i la Patum, 
que lluirà per les festes 
de Sant Joan

4
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CASSERRES
 15  Maig   XVI Fira del Comerç i Artesania
   1a Trobada de Clàssics
   30a Trobada de Caramelles 

XVI Fira del Comerç i Artesania de Casserres
El 15 de maig vinent, l’Asso-
ciació de Comerciants de Cas-
serres amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitza la XVI 
Fira Artesanal i del Comerç. 
Artesans, exposició de tractors, 

cotxes d’època, motos antigues, estands de ser-
veis, parades de tot tipus: embotits, carns, for-
matges i atraccions per als més petits. El mateix 
dia se celebra la 30a Trobada de Caramelles, or-
ganitzada pel Grup Cantaire Sant Bertomeu. 
Bona Fira i bona Trobada de Caramelles.

30a Trobada de Caramelles. 

Novetat: 1a Trobada de clàssics.

44a Cargolada i tradicional 
Festa Major del Rosaret 
al poble de Sant Jordi de Cercs
Festa declarada d’interès turístic, la cargolada 
va nèixer al desaparegut poble de Sant Salvador 
de la Vedella, avui sota les aigües del pantà de 
la Baells.

CASTELLAR DE N’HUG
 24  Juny   L’Aplec de Sant Joan
 26  Juny  Caminada popular 
   (La Ruta dels Contrabandistes)

CASTELLAR DEL RIU
 9  Juny   Sant Bernabé  

CERCS
 8  Maig   Festes del Roseret a Sant Jordi
 23  Juny   Dijous de Corpus



tasta primavera 2011



6

 

GIRONELLA
 8  Maig   Caminada popular
 22  Juny   Caminada popular (Viladomiu Nou)

GÓSOL
 23-24 Abril   Cantada caramelles
 12  Juny   Mongetada
 23  Juny   Revetlla Sant Joan

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
 25  Abril   Festa de Sant Marc
 8  Maig   Truitada
 29  Maig   Caminada popular

LA NOU DE BERGUEDÀ
 1  Maig   Truitada

LA POBLA DE LILLET
 16 i 17 Abril   Cursa d’Orientació
 22  Abril   Mercat Medieval
 23  Abril   Caramelles
 1  Maig   Truitada al Santuari de Falgars
 8  Maig   Cursa de Muntanya de la Vall de Lillet
 15  Maig   Festa de Sant Isidre i Cursa ciclista   
   del Llobregat (La Pobla–Sant Boi)
 5  Juny   24a Caminada popular
 10-13 Juny Festa Major de la  Cinquagesma
 13  Juny   Ballada de la Dansa de Falgars
 23  Juny   Revetlla de Sant Joan
 26  Juny   Trobada de Poblatans

FireS-FeSTeS-MercATS             Abril - MAig - Juny

LA QUAR
 24  Juny   Festa de les Heures
 26  Juny   Festa de la Portella

MONTCLAR
 25  Abril  Festa de Sant Sebastià

MONTMAJOR
 24  Abril   Festa Major de la Torreta
 1  Maig   Festa Major de Sorba

OLVAN
 2 i 3 Abril   Fira Tèxtil de Cal Rosal
 3  Abril   Caminada popular
  Juny   Ruta Ramadera

PUIG-REIG
Segona pasqua  Festa Major

SALDES
 23  Abril   Sant Jordi
 25  Març   Mare de Deu del Castell
 23  Juny   Revetlla de Sant Joan

SANT JAUME DE FRONTANYÀ
 25  Abril   L’Aplec del Santuari dels Oms

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
 8  Maig Truitada

SANTA MARIA DE MERLÈS
 5  Juny   Festa de l’Esport i Festa Infantil

VALLCEBRE
 23  Abril   Cantada de caramelles. Matí i tarda 
 24  Abril   Cantada de Caramelles. Matí. 
 24  Abril   Ball, 19:00 
 15  Maig   Truitada Popular al parc dels Roures, 
   a les 17 h.  Ball 
 4  Juny   Festa Republicana al matí. 
 13  Juny   Caminada popular.
 23  Juny   Festa Revetlla de Sant Joan. 

VIVER I SERRATEIX
 8  Maig   Festa Major de Serrateix.
 15  Maig   Festa de Sant Isidre.
 24  Juny   Festa Major de Sant Juan de Montdarn

COLÒNIES BAIX BERGUEDÀ
 22  Maig   Caminada popular

2A FIRA DEL TèxTIL DE CAL ROSAL

MéS INFORMACIó A LA PàGINA 45 
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No és estrany, de tant en tant, veu-
re passejar pel carrer major en Sal-
vador Vinyes i en Kap fent petar 
la xerrada. Els nostres dos artistes 
semblen molt concentrats i s’ex-
pliquen amb vehemència. Però 
de què parlen els artistes? Què 
interessa els dos creadors bergue-
dans amb més talent i projecció? 
La vida, el sexe, l’amor? O l’art? O 
tot plegat? Per gaudi dels nostres 
lectors hem aconseguit introdu-
ir-nos en aquesta conversa, en la 
que com a bons berguedans aca-
ben parlant de la Patum -és clar!- i 
en transcrivim algunes frases. Les 
més interessants i les que es poden 
publicar sense ferir ningú...

porTAdA tasta primavera 2011 7
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Tasta el Berguedà: De què parlen els 
artistes?
Salvador Vinyes: De tot i de res, perquè 
l’art i la vida és exactament el mateix.
Kap: És clar, nosaltres parlem del mateix 
que parlen les altres persones, encara 
que no ho sembli, en el fons també som 
persones...
S: No hi ha cap diferència entre la vida i 
l’art. L’art es nodreix de la vida...
K:... i la realitat supera la ficció. 
T: Voleu dir?
K: Si, i tant. Fixa’t en la Patum, per exem-
ple. És una bestiesa tan gran que cap cre-
atiu hauria estat capaç d’inventar-s’ho, i 
en canvi és producte de moltes aportaci-
ons de molta gent diferent...
S: I si tot és art, la Patum també és art. I 
a Berga, el més interessant és que per fer 
la Patum tothom es posa d’acord.
K: És veritat.
S: Almenys aparentment. I és que la grà-
cia de la Patum és que tothom se la sent 
seva.
K: I tothom la veu i la viu a la seva ma-

nera. Per a nosaltres és una festa amb un 
elevat contingut estètic, i per a un altre 
tindrà altres factors que seran més im-
portants que l’estètic. En literatura, per 
exemple, Joyce retrataria a la perfecció 
la bogeria que és la Patum, i Cioran l’es-
piritualitat...
S: ...i en cinema Truffaut destacaria la  
frescor, la innocencia... i Ford la grandio-
sitat...
K:... i és que tants caps tants barrets! 
S: La Patum té un gran potencial que en-
cara esta per explotar, per descobrir. Ara, 
amb la crisi, és el moment ideal per a fer-
ho, per replantejar-se moltes coses...
T: Però és que voleu canviar la Patum?
S: La Patum ha canviat contínuament, ha 
estat sempre viva. Hi ha hagut infinitat 
de canvis des del primer moment.
K: No cal tenir por als canvis. És més, tan 
sols tenen por als canvis els que no tenen 
capacitat de canviar res.
S: Ara seria el moment ideal per acon-
seguir posar els fonaments, per l’autofi-
nançament de la Patum.

T: Això és possible?
K: I tant. En termes moderns hem de pen-
sar en la Patum com a producte, com a 
marca, cal fer un pas endavant, i en cap 
cas això desvirtua la festa, al contrari. 
S: I mentre hi hagi gent que creu en la 
Patum per molt que canviïn les formes no 
en canviarà l’essència.
K: En De Martín ja va ser un precursor 
d’això: jo recordo els seus dibuixos de 
Patum a etiquetes i paper d’embolicar... 
Ara cal modernitzar-se i entendre que si 
associem Patum a una certa qualitat, tots 
hi sortirem guanyant.  
S: Ja s’han fet algunes coses, però encara 
massa poques. La Patum és més que una 
festa de quatre dies l’any. Podem fer en-
cara tantes coses... sí, això només ha fet 
que començar... 

tasta primavera 2011
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El veterinari rural
L es tasques del veterinari rural han anat canviant molt els 

darrers anys com a conseqüència de les modificacions 
que també s’han produït al seu entorn.

Fa unes quantes dècades, les tasques dels veterinaris rurals eren 
molt diverses, havien d’atendre igualment als animals de producció 
que havia a casi totes les cases i masies dels pobles: porcs, vaques, 
ovelles, gallines...; als animals de companyia, principalment gos-
sos, als animals de treball, cavalls, mules...; i a la vegada havien 
de garantir la sanitat dels escorxadors, establiments de venda de 
productes alimentaris i restauració. En realitat, una gran quantitat 
de tasques diverses que s’havien de concentrar en un professional 
polivalent i, moltes vegades, molt lligat i condicionat pel territori 
on desenvolupava les seves tasques.

Però a partir dels anys 80, la ramaderia va començar la seva 
professionalització i especialització per adaptar-se al repte d’ali-
mentar a una població en creixement i amb un major poder adqui-
sitiu que en èpoques anteriors, i va començar a necessitar a profes-
sionals cada vegada més especialitzats.

A la vegada, l’Administració va separar als seus veterinaris de 
les tasques productives i els va dedicar a temes de salut i control de la 
ramaderia. El desenvolupament dels veterinaris d’animals de com-
panyia també va fer un fort creixement en aquest moments, encara 
que als entorns rurals molts d’ells van ser polivalents i van treballar 
a la producció i a la vegada a les clíniques.

En qualsevol cas, els veterinaris rurals sempre han estat 
molt lligats al territori, vivint sovint als petits pobles on exercei-
xen la seva activitat i amb molta implicació a la societat rural. 

Han estat “motor de canvi” de la ramaderia ajudant als rama-
deres tant en tasques sanitàries com de decisió de creixement i 
modernització de granges, i aportant coneixements des de altres 
zones més desenvolupades. Segurament la ramaderia catalana 
no seria el que és ara sense la implicació i orientació dels pro-
fessionals veterinaris.

En realitat, un gran secret d’aquesta professió és el seu caràc-
ter vocacional que ajuda a superar les dificultats del dia a dia de 
la feina: horaris, necessitat de fer guàrdies, desplaçaments llargs 
i moltes vegades per camins i pistes, treballs a l’aire lliure supor-
tant inclemències climàtiques i, fins que les noves tecnologies ens 
varen apropar a tots, amb un gran esforç per mantenir actualitzats 
els coneixements científics. 

Actualment, les tasques dels veterinaris rurals continuen 
molt lligades a la ramaderia, cada vegada estan més especialit-
zats i més connectats amb companys de qualsevol país. A més 
a més de les tasques sanitàries i productives pròpies de la ra-
maderia, hem fet un pas molt important cap a les exigències de 
la Unió Europea treballant tant per garantir el benestar animal 
dels animals de producció com per garantir la seguretat alimen-
taria, amb la traçabilitat dels productes i amb els sistemes de 
control de punts crítics que s’estableixen a les diferents fases 
de la producció. 

Com a resum, podem dir que els veterinaris rurals estan cada 
dia més especialitzats i preparats, continuant lligats al territori i 
ens garanteixen la producció ramadera, tant en quantitat com amb 
seguretat de productes agroalimentaris. 

Miquel Molins                   

Director General 
d’Agricultura i 

Ramaderia

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural.
Generalitat de Catalunya

l’ApunT10
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Aquest veterinari rural, especialitzat en vaques i cavalls, que exerceix també d’alcalde 
a l’Espunyola, diu que les vaques fugen només veure el seu cotxe, un fet rar, ja que 
tot ell desprèn un aire franc i de bonhomia. Un somriure permanent presideix el seu 
rostre i té bons dots de comunicador, per això no és d’estranyar que els de TV3 
l’escollissin per protagonitzar una temporada de la sèrie Veterinaris o que el jovent 
 del poble anés a casa seva per demanar-li que fos l’alcalde el seu poble. 

l’enTreViSTA per pep Massana (periodista)

Doctor en medicina 
veterinària per la facultat 

de Gent (Bèlgica).
Col·laborador en pràctiques 

de camp per la Facultat 
de veterinària de Bellaterra.

Veterinari col·laborador 
per les pràctiques de 

l’E.C.A. de Solsona.
Desde 1988 viu a Catalunya 
i des de 1996 a l’Espunyola. 

Casat i amb dos fills. 
President d’aigües 

“Bersols”.
Parla flamenc, francès, 

anglès, castellà i català. 
Aficionat a la elaboració 
de vi i cultiu de la vinya. 

Cuiner aficionat. el metge de les vaques 

Rudy Gelinne
11tasta primavera 2011
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ralitat, també portem el control anual 
de les vaques, en temes de malalties 
i vacunacions. Amb els cavalls passa 
més o menys el mateix, però també 
tractem molt les lesions traumàtiques.
—Sou molt importants per als pagesos, i els 
veterinaris oficials fins i tot són temuts?
—Fem la feina el millor que podem i 
que sabem i els pagesos paguen per 
una feina ben feta, doncs per ells és vi-
tal perquè de vegades en depèn el bon 
funcionament de la granja. Els oficials 
actuen més com a funcionaris especia-
litzats, inspectors etc., intervenen més 
en tot el procés legislatiu de la granja, 
començant per la cadena alimentària, 
passant per la gestió de residus, la ne-
teja o el benestar animal i acabant en 
la manera com s’ha construït la granja. 
Però, quan hi ha un problema, els pa-
gesos sempre ens truquen a nosaltres 
en lloc que als oficials.

—Perquè et vas fer veterinari?
—De petit, quan tenia 6 o 7 anys, ja volia 
ser veterinari, però d’animals petits. Més 
endavant, em van començar a atreure 
els animals més grans. Vaig fer la carre-
ra a Bèlgica, especialitzant-me –els tres 
últims anys– en vaques i cavalls. A Bèlgi-
ca hi havia poca demanda de feina i, en 
canvi, érem molts veterinaris rurals, per la 
qual cosa tenia pensat d’anar a treballar 
a França. Però els estius vaig començar 
a venir a festejar aquí i m’hi vaig quedar, 

—Quants animals controleu?
—A la vora de 15.000, tot el Ber-
guedà i al Solsonés. A l’any, faig uns 
45.000 km amb el meu cotxe.
—La crisi agropecuària, amb productes com 
el pinso o el gasoil amb uns preus pels núvols, 
també deu afectar la vostra feina? Hi ha crisi 
vocacional en el sector del veterinari rural, 
enguany, als EE.UU alerten que no hi ha prou 
veterinaris rurals?
—Al sector de les vaques la crisi fa un 
any que dura, en el lleter potser una 
mica més. En canvi, en el sector dels 
cavalls hi ha hagut un descens fort de 
la feina, degut a què no es ven cap po-
llí i, fins i tot, a què molts negocis es-
tan desapareixent. Quant a la crisi de 
vocació, si que és certa. Aquí passen 
molts alumnes de la Facultat de la UAB 
a fer pràctiques, però pocs et diuen 
que es volen dedicar al món rural. La 
feina del veterinari rural és diferent a la 

 De petit, ja als 6 o 7 anys, 

 volia ser  veterinari d’animals petits. 

Més tard ja em van atreure els més grans”
❛

també, a treballar, ja que els “Veterinaris 
d’Avià” em van acabar d’engrescar.
——Com és la feina del veterinari rural, 
ho heu de controlar una mica tot?
—Bé, de veterinaris n’hi ha de dos ti-
pus, els privats o “lliures” i els funcio-
naris o “oficials”. Jo vaig per lliure i, per 
tant, sí que faig molt de gestor però no-
més assessoro; mentre que els oficials 
manen i ordenen. La feina dels privats 
és, sobretot, la inseminació i el control 
de la gestació i, delegats per la Gene-

l’enTreViSTA n Rudy Gelinne 
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L’alcalde veterinari 
—Perquè ets l’alcalde de l’Espunyola?
—Bé, jo no tenia cap intenció de fer polí-
tica, però un dia el jovent del poble em va 
venir a veure a casa per proposar-me que 
em presentés per alcalde i aquella il·lusió 
se’m va encomanar i ho 
vaig fer. Però jo, no en tinc res de polític.
—El ser flamenc t’ha influit a l’hora de 
presentar-te amb ERC?
—Home si, perquè demanem una mica el 
mateix no? je, je, l’independència. 
Però el nostre equip no està afiliat a ERC 
tot i presentar-nos pel partit. 

del veterinari d’animals de companyia: 
nosaltres treballem les 24 hores del dia 
i els animals també són de diferents (els 
de companyia són més rentables i més 
nets).
—La concentració productiva i els laborato-
ris proveidors majoristes ofereixen tots els 
serveis mutualitzats (professió, gestió, me-
dicaments) a menys preu que un veterinarri 
rural. A nivell local també passa?.
—En vaques i cavalls no, però en 
porcs i aus si que els laboratoris tenen 
més presència a l’igual que les grans 
companyies de pinso.
—T’has trobat alguna vegada amb alguna 
malaltia epidèmica de mortalitat elevada 
per els nostres paranys?
—Una vegada va sortir un brot de llen-
gua blava amb uns 15 casos i se’n van 
morir quatre. I vaig trobar, sense saber-
ho, un cas de vaca boja al Solsonès. 
Quan morir, l’empresa autoritzada de 
transportar l’animal el va fer analitzar i, 
a posteriori, va sortir la malaltia.
—Encara que no ho sembli, la vostra és una 
professió d’un cert risc per a la salut?
—Pots agafar moltes al·lèrgies. Fa cosa 
d’uns vint anys es posava la vacuna de 
la brucel·losi i era viva i molts veterina-
ris vàrem passar la malaltia. De cops i 

cornades no et salves, jo no he tingut 
cap problema seriós, però un company 
va resultar amb els lligaments trinxats 
arran d’una cossa, i a un altre un dit li 
va quedar enganxat entre la paret i la 
banya d’un toro.
—La relació que teniu amb els animals és 
diferent a la d’un veterinari d’animals de 
companyia?
—El cert és que tots els animals te-
nen por del veterinari, sense distinció. 

A mi, les vaques d’una granja ja em 
coneixen el soroll del cotxe i abans de 
baixar ja han fugit. Segurament la vaca, 
al tractar-se d’un animal lligat a la ca-
dena productiva, te la mires d’una altra 
manera si l’has d’enviar a l’escorxador, 
que a un cavall o a un gos.
—Qui dicta les lleis?
—Les més importants venen de la UE, 
però a cada part del món són diferents, 
ja que a cada zona hi ha una malaltia 
determinada. A nivell local, també hi ha 
especifitats. Recordo durant els Jocs 
Olímpics de Barcelona que hi havia una 
pesta equina al sud d’Espanya i aquí 
no, per tant, els animals que havien 
de venir a competir aquí procedents 
d’allà, van haver de passar uns con-
trols molt forts.

 Les vaques

 fugen només 

veure el meu cotxe”
❛
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V am conèixer el rudy  quan vam començar a fer Veteri-
naris, d’això fa molt anys. 
Estem parlant de l’any 2.000. Acabàvem de fer una do-

cusèrie per TV3, Bellvitge Hospital i ens van encarregar que 
féssim un altre programa del mateix format sobre veterinaris. El 
primer que havíem de fer nosaltres era posar-nos en contacte i 
conèixer veterinaris de diferents especialitats. és la primera fase 
d’un programa, la de recerca, molt interessant per a nosaltres, 
perquè és una fase d’aprenentatge que ens permetrà definir què 
volem explicar en el programa.  Nosaltres sabíem que volíem par-
lar de la feina dels veterinaris rurals, però n’havíem de trobar un 
que ens agradés i que estigués disposat a col·laborar amb nosal-
tres, amb tot el que això implicava. No es tractava només, d’expli-
car històries de mascotes i de la relació d’afecte i companyia amb 
els seus propietaris. Volíem mostrar també la relació dels humans 
amb els animals quan aquèsts tenen un rendiment econòmic. 

Ens havien parlat d’un equip de veterinaris d’Avià, un dels 
quals era belga i parlava molt bé el català. Moltes vegades, a l’ho-
ra de buscar personatges per als nostres programes, el boca-
orella funciona i en el cas del Rudy ho vam veure clar de seguida.

El vam anar a conèixer per saber qui era i quina era la 
seva feina. Vam passar una tarda amb ells, seguint les visi-
tes que havia de fer a les diferents granges. Mentre el Rudy 
treballava, nosaltres preguntàvem i ell ens anava explicant. A 
través de la seva feina, volíem explicar als espectadors què 
era ser veterinari rural. I ens va agradar molt. Ens agradava 
la seva manera de fer, era amble en la seva relació amb els 
seus clients, els propietaris del bestiar. I una cosa important 
per a nosaltres, la seva manera de transmetre els seus co-
neixements. és cert, el Rudy és un gran comunicador.  Va 
ser així de fàcil, que no sempre passa. El que havíem fet una 
tarda d’anar-lo seguint, ho hauríem de repetir, ara ja davant la 
càmera i no només una estona. 

Al cap d’un dies vam tornar a Avià. Durant una setmana 
ens vam convertir en l’ombra del Rudy, les 24 hores del dia. 
De cara a nosaltres ell ho portava amb molta naturalitat i això 
que tenia constantment un equip de televisió enregistrant el 
què feia i el què deia. Nosaltres vam aprendre i ens ho vam 
passar molt bé. Ens ho va posar molt fàcil. En aquest sentit 
crec que va ser molt generós. I això és d’agrair. 

periodista / guionista del programa Veterinaris de

Un gran comunicador

 l’ApunT per Anna Freixas

—El que sí que ha canviat en els últims anys és el 
benestar animal a les granges.
—A anat a millor. Ara, els porcs fins i tot tenen jogui-
nes per a no estressar-se i les vaques tenen uns ras-
palls per rascar-se l’esquena que es mouen amb un 
sensor; l’únic que han de fer es posar-s’hi bé. També 
hi ha el sistema de cubícles en què cada vaca té el 
seu llit, de vegades d’aigua, amb un sistema muntat 
perquè sempre estigui net.
—Com valores el teu pas per “Veterinaris” de TV3?
—Molt bé, ja han passat deu anys, van ser 13 capí-
tols dirigits per Anna Freixa en què vàrem passar-
ho molt bé, l’experiència va ser molt positiva. Un pèl 
estressant, perquè tots els col·legues estava pen-
dent del què deies i feies. Jo crec que, valorat des 
del punt de vista científic, la sèrie estava ben feta.
—No et va sortir cap vaca superstar com el conill 
“Carlitos”?
—Je, je, no vam arribar a tant.
Ens acomiadem del Rudy tot desitjant que aquest 
2011, l’any internacional dels veterinaris, i amb 
un veterinari a la direcció general d’Agricultura i 
Ramaderia de la Generalitat, com és Miquel Mo-
lins, la professió vagi més a l’alça que mai. 

l’enTreViSTA n Rudy Gelinne 
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Joan porcar

Periodista. 
Un dels analistes més prestigiosos 
del Mundial de motociclisme. Gran 

aventurer, pilot de motos i de cotxes, gran 
coneixedor d’Àfrica i pioner en algunes 

activitats. Fou el primer espanyol que va 
participar al París-Dakar l’any 1982, on 

se’l coneixia com “l’Africà”, atesa la seva 
integració total en tots els esdeveniments 
que s’organitzaven pels deserts d’aquest 

continent. Va participar al París-Dakar 
dues vegades en moto i deu en cotxe, 

arribant a ser pilot oficial 
de l’equip Nissan España.

En el seu currículum esportiu figuren una 
sèrie interminable de carreres entre les 

quals: Rally de Tunísia, París-Dakar, Trans-
quadra (regata que creua l’Atlàntic)…

N omés un campió molt especial és capaç de ressorgir de les seves 
cendres. En el Dakar 2010, Marc va viure una de  les  pitjors 
experiències de la seva vida. Amb pocs mitjans i uns pneumàtics 

que li van fer la guitza, va lluitar sense donar-se, tot superant les 
adversitats entre les que s’incloïen penalitzacions i polèmiques d’una 
certa intensitat. 
     Fou un any terrible per al Marc, perquè va veure perillar el seu futur en el món 
dels “rallys-raids”, això no obstant, va tenir la capacitat i fermesa suficients per 
reorganitzar tot el seu equip, reordenar criteris i treballar fort per  trobar les 
solucions que li permetessin tenir accés a disposar  del material adequat 
per a les seves característiques de líder.
     Dels tres anys que el Dakar s’ha disputat a Amèrica, el 2011 
ha estat l’edició més dura, amb etapes molt llargues que han
 destrossat màquines i homes, però que eren molt 
adequades per a un home com Marc, sòlid, incansable 
i amb la fermesa d’aquesta èlit d’esportistes que són 
capaços de mirar els ulls sense apartar-li la mirada a la 
por i als adversaris.
     Marc va recuperar el somriure i totes les incerteses van 
desaparèixer. Amb tanta força ha ressorgit que fins i tot 
algun dels seus eterns contrincants pensen en la retirada, 
perquè durant els propers anys probablement ningú no li 
podrà prendre el triomf a aquest xicot, que essent un 
excel·lent pilot, és una gran persona, coincidències que 
no sempre es donen en el món de l’esport. 

l’ApunT

Marc Coma
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1. Respecteu els senyals de perill 
que ens adverteixen de la proximitat d’un 
lloc on la via pot ser freqüentment traves-
sada per animals domèstics. 

2. Si anem amb cotxe, amb bici-
cleta o caminant i trobem bestiar 
que va per la carretera o camí:
2.1 Si va en el mateix sentit que nosaltres 
procurarem:
> No espantar-lo sobtadament (ni crits, ni 
xiulets, ni clàxons, ni accelerades brus-
ques).
> Tenir una mica de paciència. El bestiar 
s’anirà apartant i el podrem avançar.
2.2 Si el bestiar va cap a nosaltres:

Quina ha de ser la nostra 
actitud quan ens trobem 

amb el bestiar 
a la muntanya? 

> Ens posarem al centre o a la vora del 
camí i el deixarem passar (millor amb el 
vehicle parat).
• Recordeu que cal estar en silenci 
i que mai no s’ha d’intentar canviar 
el sentit de la marxa dels animals; 
ells saben on van i per què. 

Recomanacions que cal tenir en compte:
3. Quan ens trobem amb el bestiar 
a les pletes i amorriadors:
> Hem de procurar no espantar-lo amb 
moviments bruscos, crits, etc.
> és preferible no acostar-s’hi gaire.
> Mai no s’han de portar bosses de plàs-
tic a les mans i molt menys si són blaves, 
ja que les confonen amb els sacs de sal.

Parc Natural
del Cadí-Moixeró

El besti
ar 
a la 

muntanya

per isidre ricart, pere casas i parc natural del cadí-Moixeró dibuixos de: daniel olivera

Quan passegem per la muntanya, quan anem per un camí rural o  una carretera, o fins  tot quan 
voltem a l’entorn dels pobles, ens podem trobar amb situacions en les quals no sabem què fer. 
és molt important conèixer quin és el comportament del bestiar i respectar l’entorn on viu perquè 
solament així sabrem com hem d’actuar i podrem gaudir de l’observació d’aquests interessants 
animals que, durant els mesos d’estiu, viuen a la muntanya i ens ajuden a conservar-la.

pArcnATurAl16



tasta primavera 2011 17

4. Quan ens trobem amb el bestiar a les 
fonts i abeuradors:
> Si el bestiar ja hi és, esperarem que begui i 
després ell sol ja marxarà.
> Si nosaltres som a la font i arriben animals, 
és millor apartar-se i deixar que beguin, sobre-
tot quan vénen corrent (sovint és perquè tenen 
molta set).
> és aconsellable no deixar fruites, verdures, be-
gudes, etc. dins el cóms, ja que correm el risc 
que s’ho mengin.
5. Si ens trobem en un indret i de sobte 
ens adonem que les vaques es dirigei-
xen cap a nosaltres tot corrent, pot ser que 
estiguem en el lloc on habitualment se’ls dóna 
sal. és convenient marxar d’aquest lloc!
6. Si ens trobem un animal mort o ferit, 
s’ha de comunicar el fet al poble o la ma-
sia més propera, o a qualsevol ramader o agent 
rural que ens trobem pel camí. També ho podem 
dir a l’Ajuntament o al Parc. és recomanable 
donar el màxim d’informació:
> Tipus: boví, equí, oví, ...

> Si les condicions higièniques ho permeten, ens 
hi acostarem prudentment i intentarem saber si 
es tracta d’un animal adult o d’una cria, si és pos-
sible saber-ne el sexe, etc.
> Si és una vaca, l’animal porta una identificació 
a les orelles (cròtal de plàstic de color taronja) 
on hi ha un codi de barres amb 14 dígits. és 
interessant apuntar o memoritzar els 4 números 
més grans.
> Prendre punts de referència per saber on es 
troba el cadàver o animal ferit (camins, fonts, pins 
morts, distàncies, etc.). Si es pot, és convenient 
deixar algun senyal que ajudi a trobar el lloc.

El ramader us ho agrairà!

• No agafeu mai l’esquella d’un animal 
mort. Ajudarà a identificar-lo i a més té 
propietari. D’altra banda, l’esquella d’una 
mare morta ens pot ajudar a recuperar la 
seva cria. 
Les esquelles es col·loquen perquè:
> permetin saber on es troben els animals
> entre ells s’adverteixin de la seva jerarquia
> les cries identifiquin la seva mare
7. Cal fer un ús correcte de les tanques 
metàl·liques i electrificades. Deixeu-les tal i 
com les heu trobat.  Per prevenció, no  en toqueu cap 
fil, pot estar electrificat. 

8. No doneu menjar al bestiar i molt 
menys si té gust salat (llaunes de conserva, 
etc.) Tampoc no abandoneu deixalles, ja que se 
les poden menjar i fer-se mal a l’estómac o als 
budells.
9. És millor no portar gos i, si se’n porta, 
ha d’anar lligat. Sovint els gossos no estan acos-
tumats a anar per la muntanya i espanten els ramats i 
animals salvatges, i poden sortir darrera seu i perdre’ls 
o ser atacats.

10. No toqueu mai els sacs de sal de 
les cabanes, ni pretengueu donar sal a les 
vaques; ja hi ha un ramader que ho fa quan és 
necessari.
11. Malgrat que és una de les coses que més 
ens agrada fer, és preferible que no toqueu 
els animals i menys les cries petites, ja que, per 
defensar-les, les seves mares poden atacar. No hem 
d’oblidar que la nostra presència la interpreten com 
un perill.
12. Respecteu bordes, pallers i cabanes. 
Són propietat privada, d’ús ramader i no turístic. 
Eviteu jugar amb les bales de palla o entrar dins els 
camps d’herba o cereals.
13. Si quan us atanseu a un ramat d’ove-
lles, vaques o eugues, us surt al pas un 
gos mastí bordant, no tingueu por. és un 
gos protector, que només vetlla pel bestiar i li evita 
atacs de llops o gossos ensalvatgits.
> Si se us apropa molt deixeu-vos olorar; mar-
xarà una vegada comprovi que no sou cap ame-
naça.
> No intenteu travessar pel mig del ramat, ni in-
tenteu tocar cap animal.
> Ajupir-se per agafar una pedra, aixecar un 
bastó o córrer, serà interpretat, pel gos, com 
una amenaça i aleshores podria reaccionar 
agressivament.
> Envolteu el ramat apartant-vos-en i el gos es limita-
rà a seguir-vos, però no us atacarà. 
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L es rescloses, les colònies tèxtils, els canals, les fàbriques, els horts, 
les turbines... formen part del paisatge habitual dels rius catalans però 
segurament no les coneixem prou, al Parc Fluvial et donem l’oportuni-
tat de redescrobrir-les des de molts punts de vista diferents. 

Al peu del Llobregat, a l’entorn del riu i entre les colònies tèxtils 
de Cal Rosal i l’Ametlla de Merola, trobareu el Consorci del Parc Fluvial, un instrument 
de desenvolupament territorial i turístic i un paradigma de la conservació del patrimoni 
en el seu sentit més ampli.

El tram fluvial entre Balsareny i Berga conforma un espai extraordinari per la 
intensa seqüència i la qualitat de les seves colònies, format per dotze colònies tèxtils i 
quatre fàbriques de riu, construïdes durant la segona meitat del segle XIX. 

Les colònies tèxtils del Llobregat engloben en molt poc espai elements de patri-
moni natural, arquitectònic, cultural, immaterial, documental.. dignes de ser coneguts, 
reconeguts i admirats, no només per comprendre la realitat viscuda a l’interior de Ca-
talunya durant la industrialització  sinó també pel seu valor present i futur recuperant 
altra vegada el seu potencial de dinamització econòmica i social. 

El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat impulsa  la revaloració i preservació 
de les colònies i, el Consorci disposa d’una oferta àmplia de visites guiades, activi-
tats i serveis per tots els públics.

ruTeS

Les colonies 
textils del llobregat

18 
Si vols conèixer com vivien 
els amos de les colònies...

Visita guiada a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
Mitjançant la visita a la Torre de l’Amo, edifici centenari que fou projectat com a residència de la 

família propietària de la colònia —quan hi feien estada— coneixerem una part de la història 
i del patrimoni del conjunt de  les colònies tèxtils de l’Alt Llobregat, construïdes entre Berga i 

Balsareny fa més de cent anys. Una passejada per les estances ens mostrarà com vivien els amos i 
els treballadors, un any després de la gran revolta obrera que deixà Barcelona 
i moltes ciutats de Catalunya en flames durant els dies de la Setmana Tràgica. 

Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, C-16, sortida-86
Horaris visites guiades: 
De dilluns a diumenge de 10.00 a 14.00 hores
De dimarts a dissabte de 16.00 a 19.00 hores 
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Quin paper va jugar 
l’Església en l’educació 
dels nois i les noies...

Visita guiada al Centre 
d’Interpretació de l’Església 
de Cal Pons
El Centre d’Interpretació de l’Església de la colònia Pons 
mostra el paper que va jugar l’Església en la consolidació 
del sistema de colònia industrial a Catalunya, explicat tants 
des del punt de vista dels treballadors i treballadores com 
dels amos de les colònies. 
Les visites als diferents espais de l’anomenada catedral de 
l’Alt Llobregat: la capella de Santa Llúcia, el cor i la cripta  
ens faran reviure l’educació diferenciada que rebien els nens 
i les nenes de l’època. 

Centre d’Interpretació de l’Església de Cal Pons: 
C-16, sortida 79, direcció Puig-reig sud,  Església Sant Josep
Horaris visites guiades: 
De dijous a diumenge de 10.00 a 14.00 hores
Dissabtes de 16.00 a 19.00 hores
Resta de la setmana prèvia visita

Si t’agrada passejar mentre 
coneixes l’entorn... 

l’Itinerari del Riu de Viladomiu Vell
Quin ha estat el lligam històric entre les colònies in-
dustrials i el seu medi natural? Et convidem a fer una 
passejada a l’entorn fluvial de Viladomiu Vell tot seguint 
un itinerari ambiental d’uns 3 quilòmetres descobrint els 
elements naturals de l’entorn i de la colònia, explicat i 
interpretat per a totes les edats.  
Visita auto guiada o guiada. 

Itinerari del riu de Viladomiu Vell: C-16, 
sortida 86, direcció Viladomiu Vell
Consultar horaris per a grups.
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El Museu de la 
Colònia Vidal
La visita al Museu de la Colònia Vidal de Puig-
reig ens permet copsar com es treballava i 
es vivia en una colònia industrial de principis 
del s.XX. A través d’un recorregut guiat pels 
antics espais de la colònia, des d’un pis dels 
treballadors, a la fàbrica tèxtil, passant per 
l’oficina de la caixa, els safarejos...

Museu de la colònia Vidal : 
C-16, sortida 79 Puig-reig Sud,  km 78 

Si t’interessa 
la cultura... 

Ruta Cultural de l’Ametlla 
de Merola: Cultura i tradicions 
L’Ametlla de Merola té una vida social i cul-
tural molt forta, la visita per aquesta colònia 
tèxtil, guiada pels mateixos testimonis de la 
seva història, et portarà a retrobar-te amb les 
tradicions catalanes més nostrades com els 
balls de cascavells, els nans i els gegants, els 
pastorets.. mentre descobreixes els diferents 
racons – església, teatre, cafè...- i t’imagines 
com devia ser la vida en una colònia en fun-
cionament.
Visita auto guiada o guiada.

Ruta Cultural de l’Ametlla de Merola: C-16, 
sortida 77, 
direcció Ametlla de Merola – Navas 

ruTeS20 

L es colònies tèxtils del Llobregat es-
taven connectades entre elles per 
diversos camins, avui recuperats al 

llarg d’una ruta de 28 kilòmetres que va de 
Cal Rosal (Olvan) fins a l’Ametlla de Merola 
(Puig-reig). Adaptada per fer en bicicleta i a 
peu, recorre les 16 colònies pel costat del riu 
i permet veure de molt a prop els edificis i ele-
ments de les colònies tèxtils.

La ruta és molt ombrívola, entre boscos 
de pollancres, camps llaurats i els horts de 
les colònies. També travessareu palanques, 
veureu rescloses i canals... mentre observeu 
vistes esplèndides de les colònies.

Desnivell: 
450m. altitud; màxima 615m / 
mínima 365m
Senyalització: 
Senyalitzada amb el PR C-144 ( marques 
blanques i grogues)
Durada: 
a peu unes 6h / amb BTT entre 3 i 4h

La ruta de les colonies 
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Si t’agrada conèixer 
els perquès... 

Les sensacions del parc
Abans d’endinsar-vos al món de les colònies.. 
descobriu les imatges, els sons i les olors del 
Parc Fluvial a l’Antic Magatzem de l’estació 
de Tren de Cal Vidal. 

Audiovisual de 15 minuts per viure el 
passat i el present de les colònies tèxtils del 
Llobregat.  
Oficina de turisme de l’antiga estació de Cal 
Vidal: C-16, sortida 77, Cal Vidal 
A més a més, el Consorci del Parc Fluvial ofe-
reix un ampli calendari d’activitats. Festa de 
Primavera a Cal Pons: 16 i 17 d’abril. 
Setmana Santa al Parc Fluvial: 18 al 21 d’abril.
Tallers de turisme: 27 d’abril. 
Exposició: el mes d’abril i maig “Una mirada a 
les colònies Industrials del Llobregat”.

Cal Rosal, Cal Pons, Cal Marçal i l’Ametlla de 
Merola mostraran la vida cultural i associati-
va de les colònies tèxtils del Llobregat .

Aquesta iniciativa té per objectiu mostrar 
el patrimoni immaterial de les colònies 
tèxtils: manifestacions festives, tècniques 
artesanals, tradició oral, música, dansa i 
costumari popular i tradicional. 

La jornada tindrà com a punt de sor-
tida,  la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou 
, des d’on els participants començaran el 
recorregut pels diferents indrets. Per co-
mençar es visitarà el teatre de Cal Rosal. 
Seran els mateixos membres de l’associa-
ció cultural i esportiva de Cal Rosal (ACE) 
els qui oferiran la visita guiada al teatre i 
explicaran els diferents esdeveniments que 
organitzen durant l’any. 

A continuació es visitaran diferents ta-

llers/estudis  d’artesans situats a Cal Pons 
i Cal Marçal, on es veuran les seves obres 
i els diferents usos que s’han donat als es-
pais industrials. 

L’activitat acabarà a l’Ametlla de Me-
rola on mitjançant els principals panells 
explicatius de la “Ruta Cultural de l’Amet-
lla de Merola” i la visita al nou teatre ens 
ajudarà a entendre la vida cultural i asso-
ciativa d’aquesta colònia. Música i cant a 
l’Ametlla, la festa: gegants nans i ball de 
cascavells, la plaça del teatre, 125 anys de 
pastorets i teatre,  100 anys de cine i una 
intensa activitat esportiva. 

La visita a les quatre  colònies,  aju-
darà als participants a entendre una mica 
millor els aspectes més rellevants del pa-
trimoni cultural de les colònies tèxtils  del 
Llobregat i a valorar  la importància passa-
da i actual d’aquest patrimoni. 

Per a més informació: 
Oficina de Turisme del Parc Fluvial
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, s/n
Viladomiu Nou – Gironella
Tel.93 825 06 89 
www.parcfluvial.cat  / info@parcfluvial.org

Oficina de Turisme del Parc Fluvial
Estació de Tren de Cal Vidal
Carretera C-16 km.78
Tel. 93 838 00 93 
www.parcfluvial.cat  /  info@parcfluvial.org

Tothom qui vulgui inscriure’s, dirigir-se 
al Parc Fluvial del Llobregat, al telèfon 938 
250 689, o bé a través de correu electrònic: 
info@parcfluvial.org . El preu de la inscrip-
ció és de 10 euros. A més a més, també hi 
ha l’opció de contractar el dinar en un au-
tèntic restaurant de colònia. 
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S i convenim que literatura bergue-
dana és la que s’ha escrit i s’escriu 
al Berguedà, ens adonarem que hi 
ha un fil, una tradició pròpia d’es-
criptors, que va des dels nostres 

trobadors, guillem de berguedà, Huguet 
de Mataplana i guillem ramon de Girone-
lla, fins a la més jove que té obra publicada, la 
poeta de Casserres blanca llum Vidal.

Amb més o menys fortuna, segons les 
èpoques i circumstàncies, és segur que la po-
esia popular, en totes les seves manifestacions, 
hi ha sigut sempre present, travessant els se-
gles, passant per la Renaixença i arribant  fins 
a nosaltres. 

El segle xx és el que ens ofereix un gruix 
notable d’escriptors a tenir en compte. Entre els 
més destacats hi ha ramon Vinyes i cluet, 
pere Tuyet, Josep Armengou, climent 
peix, Josep M. de Martín, Josep M. balla-
rín i climent Forner.      

Un dels més universals és ramon Vi-
nyes, poeta i dramaturg nascut al carrer Major 

de Berga, que va fer arrels a Colòmbia, concre-
tament a Barranquilla, on va fundar una llibreria 
amb el geògraf pau Vila. Va ser l’ànima  i el 
mentor de l’anomenat Grupo de Barranquilla, 
entre els quals hi ha l’escriptor gabriel gar-
cía Márquez. El premi Nobel va definir Vinyes 
com “L’home que havia llegit tots els llibres del 
món”, batejant-lo com a “el savi català” en el 
retrat que li fa a les pàgines de la novel·la “Cien 
años de soledad”.     

Per la seva relació amb altres artistes i intel-
lectuals, cal esmentar Josep M. de Martín, 
il·lustrador, pintor i poeta amb el nom de ber-
nat Meix. Va mantenir amistat amb ramon 
rogent, gabriel Ferrater, nèstor luján, 
carles barral, Josep Maria castellet i 
Joan perucho.   

Aquest any 2011 i de cara a la campanya 
de Sant Jordi, alguns autors berguedans són 
presents amb força a les llibreries i han aparegut 
sovint a les pàgines de literatura dels dels diaris. 
Per exemple, Josep M. ballarin, “el capellà 
de Queralt” de tota la vida, ara instal·lat a Gó-
sol, als seus 90 anys presenta la reedició del 
seu best-seller “Mossèn Tronxo”, personatge 
inspirat en el rector de la seva parròquia.  

Des de les terres baixes del Bergue-
dà de Viver i Serrateix, Mossèn climent 
Forner (Manresa, 1927) publica “Paraules 
sobre paraules”, un recull de 84 textos, 
escollits entre els pròlegs i discursos que 
ha anat fent al llarg dels anys, publicat per 
Edicions de l’Albí.  

Quirze grifell
Natural de Berga, actualment es dedica 

a la docència telemàtica a Barcelona. 
És llicenciat en Filologia catalana per la UB i 
màster en escriptura per a cinema i televisió 

per la UAB. Ha publicat “Anna Murià, àlbum 
de records”, “Garrofes del mínim esforç” i 

treballs en llibres col·lectius. Ha col·laborat 
a Catalunya Ràdio, Ràdio Puig-reig, Ràdio 

Lillet i Ràdio Catalunya. Ha publicat articles 
a l’Avui, Regió7, l’Erol, Cadí-Pedraforca, 

El Llamp, El Triangle i El Vilatà. 
Membre del Grup de Viver i redactor de la 

biblioteca “Escriptors del Berguedà”. 
Als anys 70 va ser membre del 

col·lectiu artístic La Fàbrica. A  finals dels 
anys 80 va ser un dels refundadors de 

l’entitat festiva La Bauma dels Encantats. 
Recentment ha fundat l’associació cultural 

La Sobregaia Companyia.
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Ferran planes, nascut a Bagà el 1914, 
va ser tinent de l’exèrcit republicà i va haver de 
seguir el camí de l’exili i dels camps de concen-
tració. Les seves memòries van ser recollides a 
la novel·la “El desgavell”, publicat per primera 
vegada el 1969. Aquest any, Club Editor el ree-
dita de nou, sense censura, dins la col·lecció La 
cara fosca de les lletres.  

Sílvia Alcàntara (Puig-reig, 1944) treu la 
segona novel·la, “La casa cantonera” (Edici-
ons de 1984), després de l’èxit de vendes de 
la primera “Olor de colònia”. Les dues obres 
de l’escriptora han estat inspirades en la vida 
de les colònies industrials del Llobregat, al 
Berguedà.

Un dels escriptors més prolífics de les no-
ves generacions, Jordi cussà (Berga, 1961), 

acaba de presentar “A reveure, Espanya!” 
(L’Albí), una història de política-ficció, elogiada 
per la crítica i situada anys després que Cata-
lunya aconsegueixi proclamar-se un estat inde-
pendent. 

blanca llum Vidal (La Barceloneta, 1986) 
va presentar a l’Espai Mallorca de Barcelona, 
recitant els seus poemes acompanyada pr un 
guitarrista, el llibre “Nosaltres i tu” (lleonerd 
Muntaner) pocs mesos després d’haver pu-
blicat l’edició de “Poesia completa” d’Àngel 
guimerà, de la qual n’ha estat curadora. El 
mateix dia, una hora més tard, Tomàs Arias 
(Guardiola de Berguedà, 1966) recitava també 
versos de llibre nou, “Odi sobre tela” (La Breu) 
a L’Horiginal, el santuari de la poesia al cor del 
Raval barceloní.    

La cançó popular, en aquest cas el rock, 
ens arriba de la mà del grup brams, amb l’in-
cansable Francesc ribera ‘Titot’ al davant. 
Tornen a l’escena musical catalana amb el disc 
“Oferta de diàleg” i nova energia, després de 
fer sonar les seves cançons per terres sudame-
ricanes.      

El Grup de Viver, format per l’enyorat 
climent peix, juntament amb climent For-
ner, Joan Tuneu, ramon Mujal, Jaume 
Huch, Maria estruch i Quirze grifell, està 
duent a terme des de fa 28 anys, l’edició en 
deu volums, de la col·lecció Escriptors del 
Berguedà. En aquests moments, amb sis dels 
volums ja publicats, s’ha enllestit l’Antologia 
de la poesia popular “Lliri d’aigua”, que recull 
poemes, cançons, goigs, corrandes i auques, 

anònims i també d’autor conegut. La previsió és 
que el llibre surti aquest any.   

El grup ja treballa en la tria de textos que 
formaran l’antologia poètica, “Aus policro-
mes”, en la qual hi figuraran, entre d’altres, els 
autors nascuts a partir de 1940 fins als nostres 
dies. Per avançar-ne alguns noms, hi haurà tex-
tos dels poetes Agustí Ferrer, Josep Maria 
Sala i Valldaura, Jem cabanes, lluís ca-
sals, ramon guitó, roser casals, Mercè 
Miró, Hermínia Mas, Jordi cussà, Tomàs 
Árias, Marcel Tuyet, Xavier guitó, Antoni 
perarnau, Toni gol, Josep grifoll, Xavier 
gonzàlez-costa, Vicenç Zumajo, blanca 
llum Vidal i laia lópez Martínez. Com la 
resta de la col·lecció, les dues antologies seran 
editades per Edicions de l’Albí, capitaneja-
des per l’amic Jaume Huch, i que enguany ar-
riben al 25è aniversari de feina editorial a Berga. 

Tot i la seva empenta, la literatura bergue-
dana és encara poc coneguda i valorada en el 
seu propi territori. ¿Haurem d’esperar, potser, 
que una obra del dramaturg ramon Vinyes es 
representi al Teatre Nacional de Catalunya i 
sigui emesa per TV3? O bé que una productora 
americana s’enamori de guillem de bergue-
dà per dur la seva vida a la gran pantalla? 

SíLVIA ALCàNTARA. JOSEP GRIFOLL I BLANCA LLUM VIDAL.
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A questa primavera es compleixen 
30 anys de l’aparició a Girone-
lla del primer número de la revis-
ta El Vilatà. Una revista que es 
va publicar mensulament dura-

ment més d’una dècada i que en gran mane-
ra, va marcar tota una generació i un període 
important de la història recent del Berguedà. 

A principis dels anys 80, el país era una 
mica diferent de com és ara. Feia poc que 
el franquisme s’havia acabat i s’estrenava 
el primer Govern electe de la Generalitat. 
L’Eix del Llobregat encara era poc més que 
un projecte i la crisi econòmica començava a 
afectar de ple amb el tancament de les pri-
meres grans fàbriques tèxtils al Baix Bergue-
dà i les mines de carbó a l’Alt. Aquella va ser 
una década important, efervescent en molts 
projectes, que van incidir de ple en el futur 
que estem vivint ara.

 Comencem
El primer número d’El Vilatà (el número 0) va 
veure la llum el mateix dia que es produia el cop 
d’estat a Madrid, el 23F de 1983. Bona coin-

30 anys de “El Vilatà”
cidencia! Naixia com a revista de Gironella 
i val a dir que aquella época naixien revistes 
similars a molts pobles de Catalunya. època 
productiva, necessitats de mitjans de comuni-
cació de proximitat, com agrada dir-los ara. El 
mateix passava amb les emissores de ràdio 
municipals. També era el moment del seu im-
puls i creació, nascudes per iniciativa de molts 
ajuntaments.

Ben mirat, aquella va ser una época que 
va marcar un bon grup de persones que es van 
involucrar de ple en el projecte. La revista naixia 
de l’empenta d’un grup sense un objectiu polític 
ni cap mena de suport econòmic, només el dels 
seus lectors i anunciants, i adscrit legalment a 
l’àmbit parroquial. A poc a poc, el projecte es va 
anar obrint pas per la resta de la comarca. En 
realitat era l’inici d’un projecte comarcal nascut 
des de Gironella. 

En aquella época la comarca passava  
l’inici d’uns moments especialment relle-
vants. Així, com a exemple a tenir present, el 
novembre de l’any del 1982, es van patir els 
aiguats i les riuades més fortes mai conegu-
des en aquestes contrades. A la vila de Gi-

culTurA

 La publicació
 del Berguedà
que va marcar
tota una época”

❛

n literatura berguedana

ramon Viladomat

Periodista. 
Nascut a Berga, però resident 

a Gironella, ha treballat 
i col·laborat en diferents mitjans 

de comunicació, així com 
a l’Ajuntament de Barcelona, 

el COOB’92 i la Diputació 
de Barcelona. 

Des de 1981 fins al 1993 
va ser director de El Vilatà.
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ronella, el Llobregat se’n va endur dos dels 
tres ponts, com ho va fer en altres indrets, 
com a Cal Bassacs o les colònies, amb les 
seves palanques. Els desperfectes en habi-
tatges i especialment en les fabriques situa-
des vora el riu, juntament amb tot el sistema 
de canals i turbines, van ser notables. El Vi-
latà del mes de desembre treia una edició 
especial publicant nombroses fotogarfies que 
han fet història. 

El 1983 van haver-hi eleccions al Par-
lament i CiU va obtenir uns bons resultats 
al conjunt del país i també especialment al 
Berguedà. El Vilatà va publicar una edició 

especial que sortia el matí següent amb tots 
els resultats de la comarca. Va ser una expe-
riència apassionant, tenint en compte els mit-
jans que es comptava per fer la feina. Inter-
net i els telèfons mòbils encara trigarien uns 
quants anys. Els resultats s’obtenien trucant 
a cada ajuntament, un rera l’altre, i es pas-
saven en paper en una màquina d’escriure 
elèctrica, que era el darrer crit de la moderni-
tat i s’imprimia en una vietnamita que tenia la 
parròquia, com les de fer octavetes.

El 25 d’octubre de 1984 s’inaugurava el 
Túnel del Cadí, la gran obra que havia de 
treure el Berguedà del cul de sac de les co-

municacions en que es trobava i obrir-lo cap 
al nord. En el número d’aquella época podi-
em llegir-hi que, tot i l’obertura del túnel, les 
obres d’ampliació de la carretera no estaven 
acabades. Les variants dels pobles encara ha-
vien també de tringar uns anys en acabar-se. 
Hi llegim també que a la inauguració, malgrat 
assisitir-hi més d’un miler d’invitats, només uns 
pocs eren veïns de les dues comarques que el 
túnel enllaçava. Aquest fet obligaria l’empresa a 
fer una segona inauguració popular de l’obra. 
La queixa principal venia dels inconvenients so-
ferts per aquests veïns a causa de les obres a 
la carretera. 

Però, tot i les bones notícies en el ter-
reny de les comunicacions, aquella época 
també va quedar marcada pel tancament 
per la majoria de fabriques tèxtils situades 
al llarg del riu, amb importants repercusions 
econòmiques i laborals en la majoria de po-
blacions. Poc temps després es viuria una 
situació simliar a les poblacions del l’Alt Llo-
bregat amb la crisi del carbó i el tancament 
de les mines.

 Revista del Berguedà
Els anys següents El Vilatà es va convertir, 
primer en la revista del Baix Berguedà i poc 
després en la Revista del Berguedà, amb 
una redacció que integrava persones de tota 
la comarca. Aquell va ser un dels moments 
més importnats de la publicació, tant per la 
bona relació que hi va haver entre moltes 
d’aquestes persones, la majoria encara molt 
joves, com per l’empremta que va deixar en-
tre tot aquell col·lectiu. Així ho posaven de re-
lleu els sopars de dissabte i les festes d’ani-
versari, en uns restaurants prou significatius 
dels que se’n té encara un notable record, ja 
fossin a cal garretà, a graugés, o a cal 
nen, a la drecera de Queralt, que encara 
ara, molt de tant en tant, es repeteixen.
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 Generació vilatana
Aquella va ser tota una generació, una ge-
neració de gent jove que en algún moment 
o altre, va passar pels locals que la revista 
tenia a la plaça de l’Església. El més nota-
ble va ser que a aquell grup incial de girone-
llencs, ben aviat s’hi van aplegar companys 
de tota la comarca: des de Berga a la Pobla, 
passant per Avià, Puig-reig, Bagà, Saldes o 
Gisclareny. és significativa la celebració que 
es va fer amb motiu del número 75 al bar la 
General de Berga i el sopar posterior a cal 
garretà. El número 76, del mes de febrer 
de 1990, s’hi publica un ampli reportatge fo-
togràfic que dóna constància d’aquell impor-
tant acte social que va aplegar persones de 
diversa procedència.

Les anèdotes viscudes són moltes i va-
riades, però una d’especialment significativa 
fou la medalla que el periodista Josep cuní 
va imposar al gegant penina, de la Bauma 
dels Encantats, com a figura històrica del 
periodisme Berguedà, enfilat d’alt d’una grua 
municipal d’enllumenat. I un altre moment 
especial va ser la concessió d’un doble pre-
mi Tasis Torrent de Premsa Comarcal de 
la Diputació de Barcelona, rebut també 
l’any 1990, un com a millor publicació comar-
cal i l’altre pel reportatge «La descolonitza-

ció de les colònies», de Jordi Miralda, so-
bre el canvi en la vida de les colònies tèxtils.

 Canvi d’època
Ara, després de trenta anys d’aquells inicis, el 
panorama comunicatiu a la comarca és molt 
diferent. En general podem dir que és molt 
més ric i divers. Els temps són els que són, 
i tant les publicacions escrites, com la ràdio i 

la televisió se les han de veure amb les noves 
tecnologies que han fet aparèixer les xarxes 
socials i que estan revolucionant el món. 
Es evident que la revolució ja no és només 
l’accés universal a Internet, sinó tota la nova 
gama de productes de darrera generecació 
amb els que pots estar al dia de tot només 
amb un clic.

Per tot aquest canvi de sintonia, i per 
tots aquells que vam viure aquella època, 
reivindiquem ara aquell conjunt de valors, 
aquelles experiències que van forjar uns lla-
ços d’amistat difícils de trencar. El món ara és 
un altre i no cal caure en nostàlgies. Senzilla-
ment reivindiquem uns anys en que plegats, 
despertavem d’una època sense llibretats i 
en les que tot ens empenyia a voler ser més 
lliures, a l’estil del que està passant entre els 
joves musulmans actualment i reivindiquen 
els joves avui dia. Es evident que les nos-
tres armes eren unes altres, molt diferents 
d’aquestes d’avui en dia, d’una gran potèn-
cia comunicativa i de molt més abast, però 
de les que també en som servidors i usuaris. 
Uns nous mitjans de comunicació dels quals 
també ens en servim i reivindiquem com a 
fruit dels nous temps, i conscients també que 
les revolucions sempre convé començar-les 
a casa.  

culTurA n literatura berguedana26 
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 La força de la 
 reconstrucció
Un any després dels aiguats de 1982
El mes de novembre de l’any passat serà re-
cordat com el de la riuada. Va ser un dels 
desastres naturals més grossos que mai ha-
guem patit. Ningú recordava un riu tan gros 
com el d’aquella nit del 7 al 8 de novembre. 
Cases, fàbriques, ponts i carretereres foren 
els afectats més importants. Algunes famíli-
es, poques per sort, veieren perdre les seves 
llars. Comerciants perderen el que tenien per 
vendre. Fàbriques inundades… Les pèrdu-
es quantioses. Només a la nostra comarca 

aquestes s’elevaren a prop de tres mil milions 
de pessetes.
Les tasques de reconstrucció no es podien 
fer esperar. A Gironella s’havien enderrocat 
dos ponts, el que dificultava la relació entre 
els dos sectors de la vila. Serveis com els de 
l’aigua i el telèfon s’havien interromput.. la re-
construcció era un fet d’urgència.

El Vilatà, núm 26, novembre 1983

Una història apassionant, 
un treball engrescador
(…) El col·lectiu de la revista no només s’ha 
dedidicat a treure la revista cada mes. Molts 

actes de promoció, festes, jocs, han estat 
muntats per El Vilatà. Des de l’estand de 
promoció en fires, el Quo vadis?, les parades 
de Sant Jordi, les festes de Carnaval i Cap 
d’Any a Cal Rosal, la paradeta a la festa del 
Pi de les Tres Branques… Es tota una història 
complementària a les hores viscudes dins la 
redacció de la plaça de l’Església.
(…) En la història de la revista, cal mencionar 
els esforços que han suposat els números 
extraordinaris d’eleccions. En total han estat 
tres, un dedicat a les eleccions generals, un 
altre a les municipals i el tercer a les autonò-
miques. En tots tres, els esforços per treure 
de bon matí la revista han estat molt supe-
riors al de qualsevol altra número. Però va ser 
un goig veure l’endemà al matí, quan encara 
no havia arribat la premsa diària, com la gent 
comprava amb delit el número que haviem 
fet durant la nit. 
(…) Fer una revista no és fàcil. Tampoc és di-
fícil. Però les ganes de fer les coses el millor 
possible fan que ens absorveixi a tots moltes 
hores. Massa potser per les compensacions 
que ens dóna. Però no deix de tenir el seu 
atractiu i aquest atractiu pot ser la mateixa 
vitlitat que ens dóna el terure cada mes un 
producte nou i diferent fet per nosaltres.

El Vilatà, núm. 50, desembre 1986

Un exercici de memòria
El Vilatà és una aventura iniciada fa deu 
anys de la mà d’un grup de joves girone-
llencs vinculat als escoltes. Durant més o 
menys cada més, ha estat el nexe d’unió 
primer de la vila de Gironella, després 
del baix Berguedà i actualment de tota la 
comarca. S’hi han anat introduït millores 
tecnològiques, canvis de disseny; uns han 
plegat i altres de nous s’hi ha incorporat, 
però El Vilatà, ara, ja és una institució a la 
comarca. Deu anys d’El Vilatà són també 
deu anys del Berguedà.

Benigne Rafart. 
El Vilatà, núm. 87, abril de 1991
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Edicions de L’Albí, 25 anys de llibres



                             Jaume Huch, editor

L ’editorial berguedana L’Albí arriba 
enguany als seus primers vint-i-cinc 
anys d’existència. Va néixer, doncs, 
l’any 1986. La primera obra publi-
cada va ser una revista de   poesia, 

Ultime, i el primer llibre l’Obra poètica de Gui-
llem de Berguedà i altres trobadors, que encetà 
la col·lecció Biblioteca Escriptors del Bergue-
dà. Des de llavors, és clar, ha anat creixent, a 
un ritme forçosament desigual depenent de les 
circumstàncies i les exigències de cada moment, 
tot incorporant en el seu catàleg noves col-
leccions i procurant, en la mesura que ha estat 
possible, mantenir dues línies editorials: la de 
literatura per a adults i una altra, menor en títols, 
destinada al públic infantil i juvenil. Tot això, 
sense renunciar als seus orígens i demostrant 
que és possible esdevenir una editorial indepen-
dent d’àmbit nacional des de comarques.

Per tant, podem dir que, d’una banda, 
L’Albí  ha compaginat sempre la fidelitat al 
territori i als autors berguedans i, per extensió, 

de les comarques centrals, amb la voluntat de 
defensar-los i reivindicar-los a nivells nacional; 
i, de l’altra, ha mantingut la voluntat de créixer 
incorporant autors d’arreu, tant dels  Països Ca-
talans com d’estrangers, arribant actualment a 
una nòmina de més de cent vint autors i més de 
tres-cents títols editats.

Entre els autors berguedans, cal citar, d’en-
trada, els recollits dins els volums de la Biblio-
teca Escriptors del Berguedà, dels trobadors als 
nostres dies. Pel que fa als poetes, els més impor-

tants, d’entre els nascuts durant 
els segles XIX i XX, cal citar 
Ramon Vinyes, Josep M. Cla-
ret, Climent Peix, Pere Tuyet i 
Climent Forner. Pel que fa als 
prosistes, hi hauríem d’afegir 
escriptors com Josep Armen-
gou i Josep M. Ballarín.

Cal dir, però, que dins de 
les seves col·leccions de Nar-
rativa i de Poesia, L’Albí ha 
anat publicant també molts dels 
autors berguedans contempora-

Rius
paral·lels

Jordi Estrada
EDICIoNS DE L’ALBí

Som al sanatori antituberculós 
de Puig d’Olena a finals de 
1942. Davant la proximitat de 
la mort d’en Màrius —figura 
inspirada en Màrius Torres—, 
un jove poeta republicà, els 
seus amics més íntims evo-
quen vivències i episodis, 
llums i ombres d’un passat en 
què les adversitats personals 
i col·lectives condicionen la 
vida diària del sanatori i els 
seus malalts. Un cant a la vida, 
l’amor, l’amistat, l’esperança 
i el poder vivificador de l’art, 
malgrat els contratemps indivi-
duals i socials de la malaltia i 
la guerra, que semblen voler-ho 
contaminar tot. 

nis, inclosos també bona part dels de les darre-
res generacions. Escriptors com Jordi Cussà, 
pel que fa als novel·listes, i d’altres com Mercè 
Miró, Xavier Gonzàlez-Costa, Antoni Perar-
nau o Josep Grifoll, per citar-ne uns quants, pel 
que fa als poetes.

Actualment, L’Albí està preparant un nou 
volum de Poesia popular, coordinat per Quirze 
Grifell, que està previst de presentar-lo durant 
la propera tardor dins dels actes del seu 25è 
aniversari. 

PRESENTACIó DEL LLIBRE RIUS PARAL·LELS AMB L’AUTOR JORDI ESTRADA, 
MOSSEN BALLARíN, JAUME FARGUELL I JAUME HUCH.
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L’Albí

Ramon Vinyes
EDICIoNS DE L’ALBí

Per commemorar el vinticin-
què aniversari de l’editorial, 
inaugurem la col·lecció «L’in-
fern de l’americana» amb un 
dels grans relats del berguedà 
Ramon Vinyes, escrit pels 
volts de 1943, durant el seu 
exili a Colòmbia: l’Albí, que va 
donar nom a l’editorial. Darre-
re el relat de les conseqüències 
funestes de la fugida de l’Albí, 
s’hi amaga una caricatura de 
Berga i els seus dirigents.

Repensant
Catalunya

Albert Fargas
EDICIoNS DE L’ALBí

En aquest llibre, el segon de la 
col·lecció Llegir i Riure, Albert 
Fargas ens dóna deu propostes, 
bastides amb ironia i humor 
intel·ligent, «per arreglar això 
de Catalunya, si és que es pot 
arreglar», tal com diu el subtí-
tol... Catalunya ha de canviar 
de rumb: cal un nou sant patró 
-sant Jordi ja ha fet prou!-, s’ha 
d’impulsar la sardana, recondu-
ir la política lingüística i expor-
tar una pràctica sexual arreu, tal 
com han fet francesos o grecs, 
entre moltes altres mesures...

Terra
de ningú

Duong Thu Huong
EDICIoNS DE L’ALBí 

Una història d’amor i de pèrdua 
en el Vietnam de la postguerra. 
Tota la sensualitat del sud-est 
asiàtic en una novel·la plena 
d’olors, sabors i sentiments que 
ja ha captivat milers de lectors 
arreu del món. Terra de ningú 
és una incursió fascinant en un 
territori poc explorat: el trauma 
de la guerra del Vietnam per als 
seus vencedors. Terra de ningú 
ha estat traduïda a nombrosos 
idiomes. El diari francès Le 
Monde n’ha dit: «Una obra 
mestra? Sí.»

Tothom
a terra!

Llorenç Capdevila
EDICIoNS DE L’ALBí

Què hi fan un pagès a punt 
de jubilar-se, una carnissera 
amargada, el fill cràpula d’un 
empresari de la construcció, 
l’assistenta del mossèn amb 
el seu gosset, un immigrant 
il·legal i un ionqui amb una 
escopeta de canons retallats 
en una oficina bancària de 
Vilanova del Tossal a les vuit 
del matí? Això, el mateix dia 
que el president de la Genera-
litat ha d’inaugurar el pavelló 
del poble i que el Barça i el 
Madrid han de jugar la final 
de Champions. Una novel-
la plena d’humor, una sàtira 
intel·ligent.

Col·loquis
amb la vida

Joaquim Sala 
EDICIoNS DE L’ALBí

De la mà de la filosofia, el 
llibre convida el lector a atu-
rar-se, amb el desig que pugui 
exercitar la seva raó crítica. Al 
llarg d’una trentena de capítols, 
escrits en forma de conversa o 
de reflexió en veu alta, trobem 
les eines necessàries per “pren-
dre’ns la vida amb filosofia” i 
dotar si cal d’un nou sentit la 
nostra existència.

A recer
de Queralt

EDICIoNS DE L’ALBí

Antologia queraltina, poesia i 
prosa: de Guillem de Berguedà 
als nostres dies.
Com ha escrit Climent Forner, 
Queralt és la llar pairal dels 
berguedans. De Guillem de 
Berguedà ençà, han estat nom-
brosos els poetes i escriptors 
que han descrit, en vers o en 
prosa, la bellesa de Queralt i 
de la seva obaga, i que també 
han lloat, és clar, la seva Mare 
de Déu i el santuari que l’acull. 
Però, com diu Josep M. Ba-
llarín en el pròleg, Queralt és 
en si mateix un mot, i aquesta 
antologia un “recull dels mots 
més alats dels fills i afillats 
d’aquests termenals”.

A reveure,
Espanya

Jordi Cussà
EDICIoNS DE L’ALBí

Un thriller polític sobre la 
independència de Catalunya. 
L’acció comença quan la néta 
de la primera presidenta de 
l’Estat sobirà de Catalunya 
s’entesta a escriure un guió 
sobre els esdeveniments que, 
el 23 d’abril del 2018, van de-
sembocar en la proclamació 
unilateral d’independència 
del Parlament de la Ciutade-
lla. Gràcies a un ritme de cine 
i un esquema amb ressons de 
thriller, la trama dels perso-
natges resol els interrogants 
del present amb un signe 
d’admiració futur.





30 l’AcudiT d’en KAP

Bojos 
pel futbol 
Jaume Capdevila, Kap
ANGLE EDIToRIAL 
El futbol és una malaltia relati-
vament moderna, però s’ha es-
campat per tot el món sense atu-
rador. Aquest és el primer tractat 
científic i humorístic que mostra 
l’impacte d’aquesta estranya 
bogeria que, depenent només 
del resultat d’un partit, fa que els 
malalts estiguin eufòrics durant 
dies o deprimits sense remei.
En aquest llibre troben expli-
cació, diagnòstic i tractament 
malalties com la Gaspartròfia, 
la Laportitis, la Mourinhosi, 
el Trastorn del 2 a 6, la Ibrahi-
movicotomia o la Síndrome 
de la Copa d’Europa en blanc 
i negre, entre moltes altres.
Kap apunta la seva artilleria 
satírica al món del futbol, i 
demostra el seu mestratge en 
un camp, l’humor esportiu.



Si los curas 
y frailes supieran 
Jaume Capdevila, Kap
EDICIoNES LA TEMPESTAD

Divulgació de la imatge sa-
tírica és aquest volum en el 
que analitza i compila la ca-
ricatura anticlerical des del 
segle XV fins a l’actualitat. La 
història de l’anticlericalisme 
i la imatge satírica resulten 
pràcticament indestriables des 
de les primeres estampes que 
sortiren de la premsa inventa-
da per Gutenberg. Els dibui-
xants satírics s’han dedicat 
assíduament a la crítica a les 
contradiccions entre el deu-
re espiritual i els interessos 
massa terrenals de la jerarquia 
eclesial. Aquesta antologia de 
dibuixos satírics anticlericals 
busca establir un diàleg icò-
nic en un territorio en el que 
fa dos mil anys es practica un 
monòleg massa seriós. 



tasta primavera 2011 31

La cabra 
que hi havia

Blanca Llum Vidal
LA CANTàRIDA

Paraula gest. 
Poesia mossegada.

Llibre viatge entre cards, 
coves i camins: del primigeni 
so que cercaven els poetes 
fins a la cabra aquesta que hi 
havia; des del temps era 
temps de la rondalla fins a 
l’actual encanteri de la bruixa 
antiga. Pedregada seca. 
De Blanca Llum Vidal (BCN 
1986) amb arrels barceloni-
nes, montilleses, caçorlanes i 
bunyolines, ha crescut a 
Casserres, poble de poema.

De paraula 

Josep Grifoll
L’ALBí/PoESIA 

De paraula és el tercer llibre 
de poemes de Josep Grifoll. 
El poete és, sens dubte, cada 
vegada més extravertit com 
ja va fer palès amb el seu 
segon llibre. Se’ns presenta 
irònic i sezill, potser tan 
contradictori com somiador 
com sempre, però procurant 
es-devenir cada vegada més 
planer per acostar-se millor, 
de ben segur, a tot el que ens 
envolta i així exprimir-ne la 
poesia que hi habita. I, 
sobretot, continua creient en 
l’amor, de la mateixa mane-
ra que, per més que plogui, 
mai no porta paraigua.

P
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L’humor gràfic
de Tisner 
Jaume Capdevila, Kap
EDICIoNS PAGéS

Tísner, àlies de l’escriptor, 
periodista, escenògraf i di-
buixant Avel·lí Artís Gener, 
és un personatge clau en el 
panorama de la cultura ca-
talana. Aquest llibre vol ser  
aproximació sistemàtica a la 
seva faceta d’humorista grà-
fic. Feu vinyetes satíriques 
a la premsa catalana en dos 
moments claus de la història 
d’aquest país: els anys de la 
República, i els anys del final 
del franquisme. Resseguint de 
manera detallada el seu peri-
ple per diverses publicacions, 
aconseguim descobrir l’im-
portant artista que feia ninots 
a El Be Negre, La Publicitat, 
L’Esquella de la Torratxa, El 
Correo Catalán, Tele/Exprés o 
La Vanguardia.

Canya
al Borbó 
Jaume Capdevila, Kap
LLIBRES DE L’íNDEx

Iconografia satírica de la mo-
narquia espanyola.
L’essència de l’art satíric és la 
transgressió. Tocar allò que és 
intocable és el que han fet els 
caricaturistes des del temps 
de Hogarth, Goya i Daumi-
er. La monarquia espanyola, 
blindada per les lleis, no s’ha 
escapat de la visió crítica, sar-
càstica i crua dels humoristes. 
Aquest llibre d’humor incen-
diari recull algunes mostres 
de sàtira política dirigida a 
retratar la corona espanyola 
i publicades durant el darrer 
segle a la premsa d’arreu del 
món. Descobrirem que els di-
buixants ja fa temps que van 
fotent canya al Borbó.

Manar!
manar! 
Jaume Capdevila, Kap
ANGLE EDIToRIAL

Plantejat com un manual pràc-
tic i il·lustrat per a aprenents de 
president de govern, el llibre 
proposa un anàlisi crític, irònic 
i humorístic de la política, els 
polítics, el Govern, la demo-
cràcia. Ho fa amb textos hàbils 
i punyents i amb il·lustracions 
divertides i eloqüents. A Ma-
nar! Manar!, Kap sotmet a 
crítica les accions o compor-
taments de la classe política 
i dóna les primeres i més ne-
cessàries claus per pertànyer 
a l’elit que ocupa les poltro-
nes, aquells que dominen a la 
perfecció “l’art de no fer res 
durant quatre anys”. Kap fica 
el dit a la llaga i retrata les am-
bicions, els vicis, estupideses i 
incongruències del poder i els 
hi aplica l’humor com a remei.

Bagaria. 
La guerra no fa riure 
Jaume Capdevila, Kap
EDIToRIAL DUx

Lluís Bagaria (Barcelona, 
1882 - L’Havana, 1940), fou 
el caricaturista més popular 
de la premsa catalana i espa-
nyola dels anys vint i trenta. 
Autodidacta i bohemi, amb el 
seu traç va renovar el concepte 
il·lustratiu de la caricatura a la 
península, creant el seu propi 
estil, seguit posteriorment per 
molts dibuixants i humoristes 
gràfics. A l’esclat de la guerra 
civil per dibuixar cada dia una 
vinyeta a la primera pàgina de 
La Vanguardia. Aquella col-
lecció de caricatures constitu-
eixen la culminació de la seva 
carrera artística, on depura al 
màxim l’estil decorativista i 
afina la sàtira per realitzar un 
clam pacifista i antifeixista. 

Sense paraules 

Salvador Vinyes
AMALGAMA EDICIoNS

Llibre sense paraules editat  per  
el Centre d’Estudis musicals 
del Berguedà l’ESPILL sccl.
Primera edició, febrer de 2008. 
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El secret
de la Patum

Albert Rumbo i Soler
Il·lustracions: Laura de Castellet

És diumenge, s’ha acabat una 
altra Patum, i l’Arnau i el seu 
pare es queden observant com 
les comparses, que ja no torna-
ran a sortir fins a l’any vinent, 
van tornant a l’Ajuntament. 
Això vol dir que caldrà esperar 
tot un llarguíssim any per tor-
nar a veure i viure aquella festa 
que tant els agrada.

A partir d’aquell moment, 
les investigacions de l’Arnau, 
la Raquel i els seus amics po-
saran al descobert una intrigant 
trama d’aventures i descobri-
ments, l’epicentre de la qual es 
troba precisament a l’Ajunta-
ment. Un cop allà, tot resultarà 
diferent de com ho havien pla-
nejat i no escatimaran esforços 
per a seguir la seva intuïció.

Les aventures 
d’en Ton i la colla 
a la vall de Lillet
Josefina Elias
Il·lustracions: Sergi Carreto

Ens trobem als anys 40, i en Ton 
i la seva colla d’amics viuen fe-
liços en un petit poble situat als 
peus dels Pirineus: la Pobla de 
Lillet. El món dels nens és dife-
rent al dels adults, i els relats que 
trobareu en aquest llibre reflec-
teixen la realitat de l’aventura, la 
curiositat i l’amistat per sobre de 
qualsevol altre valor.

En les seves sorprenents pe-
ripècies i trapelleries, es trobaran 
amb perills i complicacions, de 
les quals intentaran sortir-ne ai-
rosos, tot i que de vegades no es 
podran escapar d’alguna tibada 
d’orelles. En definitiva, un bell 
viatge en el temps que, a més 
d’arrancar múltiples somriures 
al lector, el conduirà a descobrir 
diferents èpoques i llocs.

Pasaje 
de ida

Ana Mari Madrid

Alba, una jove adolescent es-
capa de l’horror perseguida 
per secrets inconfessables. En 
la seva fugida, el destí l’unirà a 
una catalana, la seva salvadora. 
Ambdues són perseguides per 
llaços familiars que els roben 
la llibertat. Les dues amigues 
s’aferraran a la calor de la seva 
amistat per a afrontar velles fe-
rides del passat i alliberar l’an-
goixa que les turmenta. Mentre 
una vol amagar-se atrapant 
l’amor, l’altra en fugirà.

La desolació, el maltracta-
ment i el captiveri són alguns 
dels fils que teixeixen la tra-
ma entre mafiosos assedegats 
de sang.
Una novel·la d’intriga amb tots 
els ingredients del suspens.

Història
d’una formiga

Susanna Carpi Costa

Girant al voltant de la metàfora 
d’un niu de formigues, aquest 
relat ens presenta una comu-
nitat canviant on cada vegada 
resulta més difícil moure’s i tro-
bar un lloc, amb una pèrdua de 
valors que acaba plasmant-se 
en corrupció, interessos, in-
comprensió, crisi del sistema, 
malalties... 
Tenint com a protagonista una 
formiga afectada per fibromiàl-
gia, síndrome de fatiga crònica 
i depressió, l’autora, buscant en 
la saviesa dels contes populars, 
transmet missatges per tal de 
curar les ferides i poder-nos 
protegir cap a noves decep-
cions. 

culTurA n literatura berguedana

La Patumaire Edicions és una empresa editorial que va començar el seu 
camí l’any 2005 amb la finalitat d’oferir serveis editorials. Tot i el curt trajecte 
que ha recorregut, La Patumaire Edicions es projecta com una editorial 
propera, dinàmica i responsable, caracteritzada per donar a conèixer nous 
autors en una recerca de noves veus i obrint-se a una gran varietat temàtica. 

Compta amb un equip de professionals preparats per a desenvolupar 
els projectes amb la més alta eficàcia.

Al parlar de La Patumaire Edicions, cal fer una parada obligada a 
la Patum, ja que disposa d’un col·lecció infantil de primera qualitat per tal 
que els nens, des de ben petits, coneguin i estimin la festa berguedana per 
excel·lència.

La seva curiositat i el seu esperit emprenedor l’ha portat a realitzar pro-
jectes originals, i en el seu ànim innovador estan treballant en la nova línia 
digital 2.0, adaptant-se a les noves tecnologies, amb presència a diferents 
xarxes socials i recentment ha obert una botiga on-line www.patuming.com 
on hom pot adquirir qualsevol dels seus llibres. La progressiva digitalització 
del seu catàleg en format e-book, on porten invertint-hi temps i il·lusió des 
de fa un parell d’anys, ha servit de pont entre la tradició i el futur del sector 
editorial.

Actualment, estan ampliant la seva oferta de llibres per tal d’incloure 
una col·lecció juvenil, a partir de 9 anys, que s’inaugura aquest Sant Jordi 
amb dues obres d’autors berguedans. 

Vistosos i originals receptaris, trepidants novel·les, manuals, obres filo-
sòfiques, llibres de poesia i assaig, completen la seva oferta.

Aprofitant la seva estructura editorial, també ofereix els serveis de dis-
seny gràfic i impressió, ja sigui de llibres, revistes, catàlegs, imatge corpo-
rativa i/o publicitat. 

Els llibres de La Patumaire
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Què hi ha
per a sopar?

Laura Isabel Arranz 

Molts estudis ens donen xifres 
francament alarmants sobre l’in-
crement de les taxes d’obesitat i 
sobrepès infantil. Es tracta d’un 
fet preocupant en una societat 
que porta al seu “currículum” 
una de les millors dietes del 
món: la Dieta Mediterrània.
Què hi ha per a sopar? A diari 
ens trobem amb aquesta pre-
gunta que moltes vegades ens 
resulta pesada i empipadora. 
No tenim gaire temps i les idees 
se’ns acaben... A la vista de tot 
plegat, és òbviament necessari 
insistir, a tots els nivells, en les 
recomanacions nutricionals i 
en els hàbits alimentaris salu-
dables, dirigits a la població en 
general, però especialment al 
públic infantil.

Designios
de una guerra

Gracia Pérez

En aquesta fascinant obra, 
l’autora ens trasllada al passat 
i reconstrueix magistralment 
el que podria haver estat una 
història real ambientada du-
rant la turbulenta Guerra Civil 
Espanyola a la serra de Gredos.
Hi queden reflectides les mi-
sèries i crueltats de la guerra, 
l’ambient de temor, la tensió, 
els cops dels dos bàndols, fins 
a la part més fosca i miserable 
de la condició humana, que 
les circumstàncies treuen a la 
llum de manera evident. Tot i 
que el relat també destaca per 
deixar-nos gaudir de l’amor, 
l’amistat i la solidaritat entre 
els companys.

Els berguedans caldria que vi-
sitéssim, encara que sigui de 
tant en tant, l’Espai Mallorca, 
al carrer del Carme 55, de Bar-
celona. Allí podem veure les no-
vetats editorials mallorquines. 
La darrera vegada que hi vaig 
anar em vaig comprar diversos 
llibres de cultura popular i tradicional: un 
sobre les fogueres de sant Antoni, un altre 
de les festes de la ciutat de Mallorca i un al-
tre, molt interessant, “Dimonis i Bèsties de 
Foc a les illes Balears” (editorial Saplaça, 
d’Inca), d’en Miquel Àngel Tortell. 

Aquest llibre és bo, interessant i dóna 
totes les informacions fonamentals per 
tenir un bon inventari del foc a Mallor-
ca, Menorca i les Pitiüses. A més a més, 
en l’última pàgina, a la contra coberta, 
hi diu: “Sa Plaça Sorteja un viatge per 
a Dues persones a la Patum de Berga”. 
Bona aquesta! Els vaig trucar per pre-
guntar com era això de sortejar un viat-
ge a la nostra Patum, i em van dit que 
–evidentment– per engrescar la venda 

d’aquest llibre calia fer-ne una 
bona promoció i que la Patum 
és una bona referència. Per a 
un berguedà no hi ha res mi-
llor al món –mundial– que la 
Patum. 

Els d’Inca volen pagar el 
viatge i l’allotjament a Berga 

per a dues persones per Corpus Chisti. 
A veure si els de la Plaça de Sant Pere 
–l’ajuntament berguedà– o els del gremi 
de cansaladers i els de l’hostaleria i la 
restauració hi poden afegir algun detallet, 
no? Sóc dels qui sempre he cantat allò 
de “mallorquins i catalans”, de la cançó 
d’en Tomeu Peña i un fervent partidari 
de la unitat idiomàtica del català. 

En qualsevol cas, deixant a banda 
aquesta “sucosa” referència patumaire, 
“Dimonis i Bèsties de Foc a les illes Bale-
ars” és un llibre de divulgació de tot el que 
és la cultura del foc illenca. Si a Berga ja hi 
hagués un bon Centre de Documentació 
i Estudi de Patum, aquest llibre hauria de 
formar part de la seva biblioteca. 

Queralt, el santuari
de la Mare de Déu 
Ramon Felipó
LLibres De L’ínDex 

Reedició de la monogra-
fia queraltina publicada 
a l’any 2004. Conté dos 
pròlegs de mossèn Ballarín 
el de la primera y el de la 
segona edició. En aquest 
llibre Felipó fa un repàs 
a la història de Queralt, 
explicant els tradicionals 
conflictes entra l’ajun-
tament de Berga i Que-
ralt.  El llibre també inclou 
una amplia bibliografia de 
tot el publicat fins ara de 
Queralt. 

En la presentació Feli-
pó es pregunta si els edifi-
cis de Queralt de l’ajunta-
ment de Berga podran estar 
restaurats abans de que 
surti la tercera edició. 

La Patum mallorquina Ramon Felipó

La cuina del 
Tabaler petit

Albert Prat
Fotografies: Alberto Benavente

Aquest llibre posa al nostre abast 
un ampli repertori de receptes per 
a aprendre a passar-nos-ho bé a la 
cuina, i per a fer-ho passar bé als 
nostres convidats. Es tracta d’un 
recull de pràctiques receptes, 
saboroses i nutritives, ràpides i 
fàcils de preparar.

Una obra adequada tant per a 
homes com per a dones, pensada 
per als que comencen i també 
per a aquells que volen millorar 
els seus coneixements a la cuina.
Ens traslladarà a diversos països 
a través dels plats de cuina inter-
nacional, amb ingredients habi-
tuals i fàcils de trobar, a l’abast 
de qui els agradi estar entre els 
fogons.

Llibre a tot color amb foto-
grafies de totes les receptes.
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E l El primer dels historiadors es el baganès 
pere Tomic, que va publicar al segle xVI 
“Històries e Conquestes del Reialme 
d’Aragó e Principat de Catalunya”. 

L’editorial valenciana Afers ha reeditat recentment 
aquesta obra, sense cap mena d’ajut de les institu-
cions berguedanes, val a dir-ho. Per trobar un altre 
historiador semblant hem d’anar fins al tombant dels 
segles xIx i xx, amb Jacint Vilardaga amb les se-
ves: “Historia de Berga y breves noticias de su 
comarca: desde los tiempos primitivos hasta nu-
estros días”, publicada l’any 1890, o les “Efeméri-
des berguedanas: colección de todos los hechos 
acaecidos en Berga que han llegado a nuestra noticia 
desde los primitivos tiempos hasta nuestros días”, de 
l’any 1919. Aquestes dues obres són bàsiques per a 
Berga i la comarca. Malauradament però, estan ex-
haurides des de fa molts anys sense que, pel que es 
veu, ningú no s’hagi proposat reeditar-les. 

El “Llibre de Patum”, el primer i del qual tothom 
se n’ha servit, fou publicat a l’any 1916 per l’advocat 
i polític barceloní, Antoni Sansalvador, i avui s’ha 
d’anar a una llibreria de vell per trobar-lo. Uns anys 

abans, Mossèn bonaventura ribera va publicar la 
seva important història de Queralt, l’any 1904, i més 
tard va publicar la de Corbera, l’any 1926. Aquests 
dos llibres estan exhaurits des de fa dècades i no 
sé pas si algú els reeditarà mai. ribera era també 
el corresponsal a Berga del Centre Excursionista 
de Catalunya, les seves cròniques a la revista del 
CEC s’haurien d’aplegar i editar... El mossèn ra-
mon Huch va escriure les ”Notes històriques” de 
la ciutat de Berga, publicades l’any 1955, un temps 
desprès de la  mort de l’autor, en edició a cura del seu 
nebot el poeta i advocat Josep Maria claret Huch. 
De fet, l’obra d’Huch és més aviat una història de la 
parròquia de Berga; l’Albí la reeditada.  

Mossèn Armengou és potser qui més ha escrit 
sobre Berga. Les seves diverses edicions de llibres 
de Patum encara es poden trobar a les llibreries 
gràcies a la ja citada editorial berguedana l’Albí. Les 
seves monografies de Queralt o l’Escut de la Ciutat 
de Berga romanen exhaurides de des fa molts anys. 
Jaume Huch també ha reeditat la ”Justificació de 
Catalunya” i ”El Nacionalisme Català”, però en-
cara no hi ha una edició crítica i definitiva d’aquestes 

lAFirMA  
d’en ramon Felipó (historiador)

Historiadors i històries 
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dues obres, un fet que ja fa uns anys que 
ve reivindicant Joaquim Auladell, de la 
Universitat de Barcelona. Tampoc es poden 
trobar els seus llibres d’assaig com ”Escrits 
de temps incerts” o ”La llibertat Religio-
sa”, escrit a mitges amb els  pares llimona 
i basili, de Rubí; a tot estirar, solament es 
poden trobar en llibreries de vell. De fet, si no 
fos per l’Albí faria anys que la memòria del 
mossèn Armengou s’hagués anat perdent. 
Queda per saber si es publicaran algun dia 
els seus dietaris de Berga ”Crònica me-
nuda”, de la polèmica de la no edició dels 
quals ens vam assabentar no fa gaire. Tots 
aquests manuscrits i la resta de l’obra de 
mossèn Armengou ja fa temps que roma-
nen a l’Arxiu de Berga, lliurats pels seus ne-
bots. Soc dels que creu que la controvèrsia 
produïda —de la no seva edició— no va ser 
culpa ni dels familiars ni molt menys de l’ac-
tual Ajuntament de Berga; potser algun dia 
s’aclaria aquest “gran misteri” que envolta “el 
segrest”  i la no edició d’uns llibres bàsics per 
saber del nostre passat més recent.   

Aquests darrers anys, l’historiador Jo-
sep noguera ha fet una profunda recerca 
en la historiografia berguedana. Les seves 
obres sobre el Canal Industrial o la Mi-

neria, ja estan exhaurides i caldria per tant 
que fossin reeditades amb caràcter d’ur-
gència. El seu ”Llibre de Patum”, dóna 
una perfecta visió històrica d’aquesta festa 
al segle xIx i és l’única de les seves obres 
que està a la venda a les llibreries catalanes. 

ramon Vinyes és, probablement, 
el poeta, assagista i dramaturg berguedà 
més important d’abans de la guerra civil. 
Va triomfar als teatres barcelonins. El seu 
germà Josep va donar tots els seus llibres 
a l’Arxiu de Berga i sembla que també al-
guns manuscrits inèdits, correspondència 
i fotografies. La seva obra roman en gran 
part exhaurida o inèdita. Sort que l’Albí va 
reeditant els seus contes. Mai no entendré 
com Berga es pot dedicar a fer homenatges 
a Vinyes tot organitzant “àpats o vermuts” 
i alhora no preocupar-se d’editar la seva 
obra exhaurida o inèdita. Amb els Vinyes, 
tant en ramon com en Josep, passa allò 
mateix que amb mossèn Armengou i la 
seva obra:  tothom en parla, però a l’hora 
de llegir-la cal anar a les biblioteques i als 
arxius, i si es vol adquirir algun volum cal 
acudir a les llibreries de vell. No anem be, 
no anem gens be. La cultura berguedana 
no és mereix això. 
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El Club dels Sabors del Berguedà neix amb l’objec-
tiu de promocionar els productes autòctons de la 
comarca així com també la seva tradició gastronò-
mica. També vol descobrir al visitant els productes 
dels agricultors i productors, a més de donar a co-
nèixer els restaurants de la comarca que treballen 
amb els seus productes. 

Alhora, es vol contribuir a la sostenibilitat i preser-
vació del territori, ja que es potencien els productes 
de la terra i també l’entorn que els acompanya, així 
com els béns culturals i patrimonials de la comarca. 

El Club dels Sabors del Berguedà pretén ser l’ens co-
ordinador entre el món de la gastronomia i els pro-
ductors, col·laborant a garantir una imatge de qua-
litat de marca en tots els actes i manifestacions que 
en aquest sentit es facin dins i fora de la comarca.

Per tot això les entitats que porten a terme aquesta 
iniciativa són el Consell Comarcal del Berguedà, el 
Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, 
l’associació Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’as-
sociació de Productors agroalimentaris del Bergue-
dà dins d’un projecte de cooperació entre el Ber-
guedà i l’Arièja en el programa europeu POCTEFA 
2007-2013 coordinat per Berguedà Iniciatives. 

De fet, el Club dels Sabors del Berguedà neix ins-
pirat en el Club Saveurs de l’Arièja que ja funciona 
des de fa més de cinc anys i que ha aconseguit cre-
ar sinèrgies entre productors, artesans, agricultors, 
festes gastronòmiques, fires i mostres i restaurants 
d’aquell departament francès.  

Productors

36

Blancafort formatge del 
Berguedà. Racallber
Casa Manudells- Ctra.  Cas-
serres 08680 Gironella
Tel. (0034) 93 822 86 96

Bucs d’en Jaume
C/ Raval sn- 08695 Bagà
Tel. (0034) 93 824 41 28

Cansaladeria Guitart
C/ Ciutat, 32- 08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 02 18

Cansaladeria 
Mercè-Cal Rafilat
Av. Catalunya, 59
08680 Gironella
Tel. (0034) 93 825 01 61

Carnisseria Gonfaus
Plaça Sant Pere, 9
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 11 76

Casabella Natura
Ctra. d’Olvan s/n
08611 Olvan
Tel. (0034) 93 825 12 62
www.casabellanatura.cat

Destil·leries Vila
Aromes del Queralt
Ronda Queralt, 6
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 02 23
www.aromesdelqueralt.com

Dolceria Pujol
C/ Bon Repòs, 2
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 01 59
www.dolceriapujol.com

Embotits Casolans de 
Montmajor Casa Fígols
Plaça del Mercat, 6
08612 Montmajor
Tel. (0034) 93 824 61 99
www.casafigols.com
Especialitats Viñas
C/ Teodor Miralles, 20
08613 Vilada
Tel. (0034) 93 823 81 55
www.especialitatsvinas.com

Formatge Bauma
La Solana -08619 Borredà
Tel. (0034) 93 823 90 64
www.formatgebauma.com

Formatges Cuirols
Casa Cuirols
08698 La Nou del Berguedà
Tel. (0034) 617 438 328

Formatgeries Artesanes 
del Berguedà
Casa Soldevila sn
08619 La Quar
Tel. (0034) 93 744 10 06

Girasol Garrapinyades
Camí de Santa Maria 29, 
planta baixa
08619 Avià
Tel. (0034) 690 919 001
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L’aranyonet conserves 
artesanes
C/ Plaça de les Coromines, 9
08696 La Pobla de Lillet
Tel. (0034) 938 236 508
www.aranyonet.com

Let’s bo
Ctra. BV-4025 km 1,8
08698 Cercs
Tel. (0034) 93 307 20 90
www.letsbo.cat

Monbolet
C/ Castellar de N’Hug, 8
08600 Berga
Tel. (0034) 619 584 757
www.monbolet.com

Neules Artesanes 
Sant Tirs
Colònia Pons, nau 3, 
2a planta
08692 Puig-reig
Tel. (0034) 93 838 18 19
www.neulessanttirs.com

Ramaders de muntanya 
del Berguedà
C/ Francesc Macià,12, 1r, 1a- 
08600 Berga
Tel. (0034) 93 822 00 92
www.ramadersbergueda.com

Restaurants

Absis-Ciutat de Berga
Pg. de la Indústria, 11
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 44 22
www.hcchotels.com

Ca l’Amagat
Clota, 4
08695 Bagà
Tel. (0034) 93 824 40 32
www.hotelcalamagat.com

Cal Candi
C/ Clotassos, 18
08613 Vilada
Tel.(0034) 93 823 83 13
www.cal-candi.com

Cal Fuster
Casa Cal Fuster, sn 
08673 Viver i Serrateix
Tel. (0034) 93 820 49 11
www.hostalcalfuster.com

Cal Marçal
Ctra. de Berga, 10
08692 Cal Marçal-Puig-reig
Tel. (0034) 93 838 05 75
www.hotelcalmarcal.cat

Cal Travé
Plaça Europa, 6
08600 Berga
Tel. (0034) 93 822 31 21

Castell de l’Areny
Casa Torra, s/n
08619 Castell de l’Areny 
Tel. (0034) 93 823 82 29

El Blat
Ctra. C16, km 116,10
Terradelles- 08695 Bagà
Tel. (0034) 93 825 57 37
www.hotelelblat.com

El Forn
C/ Canal, 2- 25716 Gósol
Tel. (0034) 973 370 274
www.restaurantelforn.com

El Recó de l’Avi
Plaça La Farga, 10- 08694 
Guardiola de Berguedà
Tel. (0034) 93 822 76 72
www.elrecodelavi.com

Els Roures
Ctra. Rasos de Peguera, 
km 4
08619 Castellar del Riu
Tel. (0034) 93 821 35 61
www.rouresbergueda.com

Espai Sant Pau
Ctra. Gironella a Casserres, 
km 3- 08693 Casserres
Tel. (0034) 93 823  42 54

Estel
Ctra. Sant Fruitós, 39
(entrada sud Berga)
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 34 63
www.hotelestel.com

Fonda Alsina
Passeig Bisbe Comellas, 93
08693 Casserres
Tel. (0034) 93 823 40 01
www.fondaalsina.com

Fonda Marxandó
Carrer Baix, 7
Sant Jaume de Frontanyà
Tel. (0034) 93 823 90 02
www.terra.es/personal2/
marxando

La Cabana
C-1411,km 79,5
(antiga ctra. de Ribes sn)
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 04 70
www.lacabanaberga.com

La Nau
Ctra. C16, km 84,5
08693 El Guixaró-Casserres
Tel. (0034) 93 825 00 12
www.restaurantlanau.com

Niu Nou
Av. Vila-seca i Salou, 1
08695 Bagà
Tel. (0034) 93 824 42 53
www.niunou.com

Queralt
Plaça Creu, 4
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 06 11
www.hotel-queralt.com 

Sala
Passeig de la Pau, 27
08600 Berga
Tel. (0034) 93 821 11 85
www.restaurantsala.com

Sant Cristòfol
Ctra. Gironella a Vic, km 37
08517 Santa Maria 
de Merlès
Tel. (0034) 93 825 05 25

Susèn
Ctra. CB-400, km 10,5
08697 Saldes
Tel. (0034) 93 825 81 03
www.campingsusenpedra-
forca.cat
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rosa Serra és filla de Puig-reig 
i historiadora.  Un nom imprescin-
dible si volem entendre el procés 
de descoberta i valorització cul-
tural del Berguedà de les darreres 
dècades. El Museu de les Mines 
de Cercs, el Centre d’Interpreta-
ció de Fumanya o el Parc Fluvial 
de les Colònies del Llobregat són 
projectes en què ha participat 
d’una manera destacada. Tam-
bé és la directora de la revista 
L’EROL, i està realitzant, junta-
ment amb Jordi piñero —tam-
bé historiador—, i per l’empresa 
Transversal Produccions Cultu-
rals, el Mapa de Patrimoni Cul-
tural de Puig-reig.

Mapa de Patrimoni Cultural
—Què són els mapes de patrimoni cultural i 
quina és la seva importància?
—L’Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona fa anys 
que impulsa la recollida  exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i na-
tural dels municipis de la província i la 
seva valoració, amb l’objectiu d’establir 
mesures per la seva protecció i con-
servació, i també com planificar la seva 
rendibilització social. A aquest complert 
inventari se l’anomena Mapa.
—Com és Puig-reig en termes patrimonials? 
—Es un municipi amb molt patrimoni i 
d’unes característiques notables en di-
ferents tipologies i èpoques. Per exem-
ple, el nombre d’esglésies supera, i de 
molt, a la de la resta de municipis de la 
comarca: més de vint, per què hem de 
comptar a més de l’església romànica 
i l’actual parròquia, les esglésies de les 
colònies —hi n’hi ha sis—, totes les es-
glésies romàniques, i les de les masies.  

puig-reig

VISTA AèRIA DE CAL PONS. 

Entrevista de balma badal
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En aquest apartat de quantitats, també 
es destacat el fet que al terme hi ha prop 
d’un centenar de cases de pagès, des 
de grans masies a petites masoveries, 
edificis mig enrunats i altres convertits 
en cases d’agroturisme. 

Pel que fa als estils artístics, a més 
de mostres destacades de Romànic ar-
quitectònic, val la pena destacar les pin-
tures de l’església de Sant Martí; tenim 
dos castells per estudiar, conservar i 

excavar, el de Puig-reig però també el 
de Merola. Testimonis de l’època gòtica 
com és Periques, la casa i el pont; una 
gran varietat de masies, testimoni dels 
segles xVII i xVIII, i es clar, el capítol ex-
cepcional del Patrimoni Industrial: Puig-
reig té set colònies tèxtils, de les més 
completes de tot Catalunya. 
—De quina manera o per què un determinat 
edifici, element urbà o espai natural passa a 
ser considerat patrimoni?
—Hi ha dos criteris bàsics: la història i la 
importància patrimonial.  

Ho entendrem amb exemples: el vell 
teatre de l’Ametlla de Merola no te-
nia valor com a edifici però si que es el 
contenidor d’un patrimoni immaterial i 
material d’extraordinari valor en tant que 
escenari dels Pastorets més que cen-
tenaris i de tota l’activitat cultural d’una 
de les colònies més actives i més vives 
de Catalunya. Per tot això, que no es 
poc, el teatre es patrimoni i per tant la 
seva restauració mereix els esforços en 
recursos econòmics, en paciència i en 
il·lusió que s’hi ha posat. 

De les pintures romàniques de Sant 
Andreu de cal Pallot no en sabem 
gaire res, però són importants tant per 
la seva antiguitat, com per les imatges 
que si representen, com pel lloc on 

estan, com pel que representen en el 
conjunt de la pintura romànica catalana 
i europea. 
—Les colònies, les festes, els Templers… 
Puig-reig sembla viure un moment d’auto-
descoberta i confiança en el futur després de 
la crisi del tèxtil, no és així?
—Sí que ho es, i això es bo, molt bo, per què 
conèixer el passat ens ajuda a entendre el pre-
sent i projectar el futur. També ens ajuda a en-
tendre per que som com som, i a donar valor a 
tot allò que ens fa una mica singulars, que forma 
part de la nostra identitat. Els països rics, en el 
concepte global de la paraula, són els que reco-

neixien la història i el patrimoni com una riquesa 
excepcional, un llegat dels nostres avantpassats 
que ens toca conservar per al futur. 
—Quina visita plantejaries a algú que no ha 
visitat mai Puig-reig? 
—De tot el que es pot fer, que es molt, i no es 
pot fer d’una tongada, crec que s’hauria de visi-
tar Puig-reig al menys quatre vegades l’any, 
una per cada estació.

A l’hivern, el més interessant és Sant An-
toni, que és el dia que Puig-reig s’omple de 
festa amb la Corrida. A més de gaudir d’una 
festa excepcional, s’hi pot tastar i comprar un 
dels elements de la nostra gastronomia que ens 
han fet singulars: els embotits. 

La primavera es el temps per conèixer el 
món rural. En aquesta època de l’any, fer estada 
en una de les cases de turisme rural i passe-
jar pel terme és molt recomanable. L’indret ens 
descobreix un món ric i ple de vida a l’entorn 
de les masies, un paisatge esplendorós, i una 
oportunitat per fer senderisme... Tot passejant 
es poden visitar les esglésies romàniques es-
campades per tot el municipi, veure aigua fresca 
de les fonts... 

D’altra banda, l’estiu comença a Puig-reig 
amb la Festa Major, la primera del Berguedà, 
uns quants dies abans de Patum. I la Festa Ma-
jor s’ha de viure al complert: des del divendres al 
vespre amb l’espectacle Puig-reig, l’herència 
de guillem de berguedà als Tem-

CASTELL DE PUIG-REIG. 

PONT DE PERIQUES. 
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plers, i el corre-foc, fins el diumenge al vespre. La 
proposta és variada, per a totes les edats i gustos:  
un magnífic concert de la Polifònica de Puig-
reig, la nostra entitat ambaixadora al món,  sarda-
nes, balls, activitats pels nens, etc. Es pot continuar 
amb la Festa Major de Cal Marçal, que se 
celebra per Sant Joan, i la de l’Ametlla que té 

FONOLLET. 

SANT SADURNí. 

una innovadora museografia audiovisual. D’al-
tra banda, també és destriable el Museu de 
la Colònia Vidal, famós des que una puig-
regenca, Sílvia Alcàntara, l’ha convertit en 
escenari d’una de les novel·les més llegides dels 
últims temps. “Olor de colònia”. 
—Puig-reig ha fet un gran esforç per posar a 
l’abast de tothom aquests atractius: Internet, 
els recorreguts patrimonials o els mateixos 
professionals del turisme faciliten la desco-
berta del territori, no és així?
—Per descomptat. Per conèixer el patrimoni 
industrial s’ha de parlar amb les tècniques del 
Parc Fluvial de les Colònies i consultar la web 

lloc el tercer cap de setmana de setembre, quan 
s’acaba l’estiu. 

Finalment, a la tardor, és especialment 
temps de colònies per què al costat del riu hi 
podem trobar tots els colors —des dels verds 
als vermells— d’una natura que es prepara per 
reposar. A la vora del riu, a més, hi ha un patri-
moni que ha marcat els últims 150 anys de la 
història de Puig-reig i de Catalunya. Les 
colònies són el símbol del treball, de l’esforç, un 
univers amb miniatura que amb molts esforços 
s’està posant ten valor. és imprescindible la 
visita a Cal Pons, una de les colònies més 
monumentals —especialment l’església, amb 

www.parcfluvial.org; elles us podran explicar 
quan i com visitar l’església de Cal Pons, fer 
la ruta cultural de l’Ametlla de Merola o 
visitar el museu de la Colònia Vidal; en són 
expertes i des de fa anys que treballen al peu 
del canó a l’estació de Cal Vidal, convertida 
en oficina de Turisme, al Tele-colònies de Cal 
Pons i a la Torre de l’Amo de Vilado-
miu Nou.  També us poden informar de tota 
la oferta complementaria i de totes les nombro-
ses activitats que es fan a Puig-reig, en totes 
les estacions de l’any. 

Des de l’Oficina Comarcal de Turisme 
(www.elbergueda.cat) situada a la C-16 prop 
de Berga, us posaran al corrent de tot. A més, 
a l’agenda de la web de l’ajuntament de Puig-
reig (www.puig-reig.cat) hi trobareu totes 
les activitats i festes actualitzades.  

RESCLOSA DEL MOLí DEL VILARó. 
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Restauració del campanar 
i de la coberta de l’església 

parroquial de Sant Esteve
(segles XIV-XV)

El president de la Diputació de Barcelona, An-
toni Fogué, l’alcalde de Bagà, nicolás 
Viso, i el Bisbe de Solsona, Xavier no-
vells, van presidir acte d’inauguració de la res-
tauració de la coberta i del campanar de l’església 
de Sant Esteve, en el marc de la Festa de l’Arròs 
que es va celebrar a Bagà.

Antoni Fogué va assenyalar que Bagà 
vivia «una gran festa» pel doble motiu de la Festa de 
l’Arròs i la restauració de l’església.

L’alcalde va celebrar el fet que s’hagin acabat 
aquestes obres «llargament esperades pel munici-
pi», i es va mostrar «especialment agraït» a la Dipu-
tació de Barcelona, pel seu esforç econòmic, i als 
professionals del seu Servei del Patrimoni Arquitec-
tònic Local per la feina feta.

 El bisbe de la diòcesi de Solsona, va agrair la 
restauració de l’església a la Diputació i va recordar 
l’orígen històric de la Festa de l’Arròs, quan es re-
partien plats d’arròs entre la població, enmig d’una 
situació de misèria i gana.
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E l nucli antic de l’actual vila de 
Bagà es va formar a partir del 
segle xIII, tot encerclat de mura-
lles i a redós del castell dels ba-
rons de Pinós, el qual s’enlaira al 

punt més alt de l’esmentat nucli i és conegut avui dia 
com el Palau de Bagà. Aquesta no era la primera 
vila baganesa; abans havia estat ubicada muntanya 
amunt de l’actual, al solà de Sant Sebastià i a 
l’entorn de la seva parròquia, que era dedicada a 
sant Esteve. El nou poble va constituirse a partir 
del 1234, quan galceran iii de pinós i la 
seva esposa esclarmunda van atorgar privile-
gis perquè els vilatans es desplacessin més avall i 
comencessin a construir-hi les seves cases.

El centre històric de Bagà encara conser-
va el teixit medieval limitat per la muralla que, tot 
i haver desaparegut en bona part (o haver estat 
embeguda per les cases), conforma un traçat ben 
definit i dibuixa una planta trapezoïdal de 160 m de 
longitud per 108 m. d’amplada màximes. La trama 
urbana es desenvolupa en pendent i en una retícula 
força ortogonal, en la qual els carrers longitudinals 
prenen la direcció est-oest, i els perpendiculars 
formen estretes vies costerudes que descendeixen 

La vila emmurallada

VISTA AèRIA DE LA VILA, AMB L’ESGLéSIA DE SANT ESTEVE AL CENTRE I L’ANTIC CAMí RAL, EL PONT MEDIEVAL I ELS MOLINS-FàBRICA A L’ESQUERRA.

des del Palau tot travessant la vella vila de nord a 
sud i donant lloc a petites places. El carrer Major 
desemboca a la plaça porticada de galceran 
de pinós i constitueix l’artèria principal de l’antic 
recinte murallat. Al sector nord-est d’aquest, entorn 
a la plaça de la Verdura i al pati del Forment, s’orga-
nitza un nucli de cases que sembla pertànyer a un 
establiment anterior, ja que el tipus d’urbanització, 
més aviat ametllat, no respon a la geometria de la 
resta del poble, traçat de la mà del baró, en què 
la majoria de les cases, bastides entre mitgeres i 
en parcel·les d’uns 5 o 6 m d’amplada, configuren 
mansanes allargades. Segons la carta de franquíci-
es de 1234, els futurs vilatans no estaven obligats 
a participar en les obres de construcció del castell, 
però sí en la de les muralles de la vila, que el 1294 
ja tenien pràcticament acabats els seus portals, 
torres i bestorres, i dels quals es conserven en-
cara restes importants. Les muralles van servir per 
defensar i protegir la capital de la baronia de Pinós 
de diferents enemics fins a l’any 1714, al final de la 
Guerra de Successió, quan van deixar de tenir fun-
ció defensiva i en alguns trams van desaparèixer. De 
fet, durant la Segona Guerra Carlina (1847-1849) i la 
Tercera (1872-1875), l’església parroquial, utilitzada 

com a baluard, va assumir la defensa de la vila.
Segurament, a finals del segle xiii o a inicis del 

xiv, el recinte fortificat restava tancat a llevant arran 
de l’espai que avui ocupen les places Catalun-
ya i Serra i Vilaró, que en quedarien fora. El 
portal de muralla anomenat del Molí, proper a l’edi-
fici del molí situat a peu del riu Bastareny, era 
l’accés al poble, pel cantó sud-est, des del camí 
ral que venia de Sant Llorenç prop Bagà 
i que travessava el riu pel pont de la Vila. El portal 
devia estar ubicat a tocar de l’actual edifici de la 

rectoria (on probablement s’aixecava una bestorre) 
i donava pas al carrer del Mur per l’actual escala. 
Fora murs, en el lloc on es va bastir l’església, hi 
havia una sèrie de cases, que devien ser constru-
ïdes en època romànica. Sembla que al segle xiv, 
quan l’església estava pràcticament acabada en el 
seu perímetre, el portal del Molí es va desplaçar fins 
a l’extrem sud de la façana principal del temple, on 
encara estan inscrits els carreus de pedra que for-
maven el brancal del portal, enderrocat en època 
moderna.

bAgÀ
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E l temple està situat en l’extrem 
sudoriental del nucli antic de 
la població i el seu procés de 
construcció es va iniciar en la 
segona dècada del segle xiv. Es 

tractava d’un nou temple aixecat expressament 
per a la nova vila de Bagà, en substitució de l’an-
tiga església romànica de la població, que n’havia 
quedat aïllada. El 1326 es van començar a com-
prar prop d’una desena de cases emplaçades en el 
promontori delimitat pel Bastareny i pel torrent 
de Paller (avui carrer de Mossèn Jaume), 
per enderrocar-les i bastir-hi la nova església. De 
les cases situades a tocar del torrent es va apro-
fitar alguna part de les parets foranes, construïdes 
amb carreuons disposats en filades rectilínies, com 
a base dels murs de llevant de l’església, a amb-
dues bandes de l’absis. Les obres del temple, que 
s’allargarien durant més d’un segle, serien paga-
des per la vila a través dels seus cònsols, represen-
tants del poder civil de la població, és a dir, de la 
Universitat o Ajuntament.

El nou temple va prendre la forma basilical, 
amb una nau central més alta que els cossos de 
capelles laterals que la flanquegen, quatre a cada 

L’esglesia de Sant Esteve

DETALLS DEL CAMPANAR, DESPRéS DE LA RESTAURACIó.

INTERIOR DE L’ESGLéSIA, AMB L’ABSIS SEMICIRCULAR CORONAT PEL 
ROSETó I LES CAPELLES ENTRE CONTRAFORTS.

’

banda. Es va disposar la capçalera a llevant i el 
cor als peus de la nau, la qual es va cobrir amb 
volta apuntada; en canvi, les capelles, separades 
per contraforts, es van tancar amb voltes de cre-
ueria, llevat d’una que la té apuntada. També es va 
aixecar un campanar de torre a l’angle nord-oest 

de l’edifici. Es va dotar de dues portalades mo-
numentals, la principal a ponent, i la secundària, 
que donava al cementiri, a nord. Totes dues tenen 
arquivoltes apuntades i decoració escultòrica en la 
línia d’imposta. El portal major, emmarcat per pina-
cles, presenta una iconografia figurativa de bustos 
femenins i masculins protegits per dosserets i so-
bre una decoració vegetal, que s’identifiquen amb 
la societat civil de l’època, tant la noblesa com la 
burgesia local; un àngel músic a cada extrem flan-
queja la sèrie escultòrica de les impostes. El portal 
de tramuntana ha perdut la decoració, però les es-
casses restes figuren fulles i flors, a més d’un cap 
masculí, que sembla d’època romànica i aprofitat 
en el portal, i un altre cap animal o humà.

L’església és de concepció plenament gòti-
ca i respon a una traça única inicial, per bé que 
l’execució va allargar-se més de cent anys. Malgrat 
aquesta concepció unitària, s’hi detecta la per-
vivència de tècniques i sistemes constructius de 
tradició romànica. El fet que les dues primeres cru-
gies del temple es cobrissin amb lloses de pedra 
imbricades o, encara més, la morfologia de l’absis, 

confirmen aquesta apreciació. En efecte, l’absis es 
mostra com una simbiosi d’ambdós estils, amb el 
gòtic representat a la planta hexagonal de l’exte-
rior, i el romànic a la planta semicircular de l’interior, 
amb volta de forn, de pedra, i una coberta de lloses 
disposades en ventall. 

Cada segon diumenge de mès es fan visites guiades a la coberta. 
Per a visitar-la cal informar-se a l’oficina de turisme de Bagà (pujada a Palau, 7) 938 244 862 / 619 746 099
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En el darrer mes, dues productores d’spots publicitaris han dema-
nat autorització per rodar en espais del terme municipal. En el pri-
mer cas, a la zona de la Riera de Merlès, i en el segon cas, 
a la Riera Margansol, a tocar del nucli urbà de Borredà.

Lògicament l’ajuntament ha donat tota mena de facilitats per 
fer aquests rodatges, força espectaculars per la maquinària, ve-
hicles i desplegament que fan, per tant sols uns segons d’spot. 

De fet fa un parell d’anys i, per medi del Consorci de Turis-
me de l’Alt Berguedà, Borredà es va oferir com a municipi 
disposat a facilitar el rodatge de pel·lícules, documentals o spots. 
Sigui per aquesta oferta, sigui perquè els productors han conegut 
el poble, en alguna visita prèvia, el cert és que han trobat idoni, el 
lloc per fer anuncis sobre roba esportiva o per altres productes.

De tothom és conegut que tant la Riera de Merlès, com 
la Margansol ,son espais naturals d’una gran bellesa i espec-
tacularitat, i és lògic elegir-los com platós. En qualsevol cas feia 
anys que no es produïa una coincidència com la d’aquest any.

I una altra autorització sovintejada és la de poder fer alguns 
proves de motor en algun tram de la carretera de Borredà a 
Alpens.

Aquestes activitats fomenten el coneixement del municipi i 
porten nous visitants a la zona, tot i que en molts casos no s’es-
pecifica el lloc d’on s’han tret les imatges. De totes maneres qui 
vol saber-ho té maneres per informar-se’n i visitar el lloc desitjat.

Plato per spots publicitaris

El mateix passa amb altres esdeveniments al llarg de l’any 
com poden ser les estades i cursos de dansa, organitzats per 
Contraseña Produccions, a les instal·lacions del Càmping 
Campalans,  la Mostra de Formatge,  les colònies a Bo-
rredà que des de fa uns 30 anys ocupen l’edifici de les Domi-
niques al carrer/Camí de Frontanyà, durant el mes de juliol o els 
campaments amb tendes en diversos indrets del terme municipal.

Tots aquests esdeveniments porten directament, centenars de 
persones al poble, moltes de les quals després tornen amb altres 
amics i coneguts, en una roda que fa molts anys, dura. Visitants que 
després es convertiran en segons residents, o en nous ciutadans, 
arrelats al poble. Ho hem vist en el passat, i cada vegada més en 
el present i futur. Una part del creixement del poble, s’explica per 
aquesta dinàmica, en la qual tothom en surt beneficiat.

Continuarem, doncs, oferint espais de dintre i fora del poble, 
per aparèixer en imatges positives, en qualsevol iniciativa pública 
o privada que encaixin amb les seves peticions. 

PAISATGE DEL GORG DEL SALT.

’
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LA DANSA DE FALGARS: 13 DE JUNy.

Activitats i festes de primavera
MERCAT MEDIEVAL: 22 D’ABRIL. LA TRUITADA: L’1 DE MAIG AL SANTUARI DE FALGARS. TERCERA CURSA DE MUNTANyA: 8 DE MAIG.

24A CAMINADA POPULAR: 5 DE JUNy CURSA CICLISTA DEL LLOBREGAT: 15 DE MAIG

A La Pobla de Lillet, l’arribada del bon temps  
és sinònim d’activitats a l’aire lliure. Culturals o 
esportives, l’oferta és àmplia i apta per a totes 
les edats.  Una de les novetats d’aquest any, 
és la CURSA D’ORIENTACIÓ que es celebra  
el cap de setmana del  16 i 17 d’abril, on amb  
l’única ajuda d’un mapa i d’una brúixola els par-
ticipants han de trobar  les diferents fites amaga-
des pels entorns de la vila.

Per segon any consecutiu, acullim la cur-
sa ciclista del Llobregat que enguany arriba a 
la 30 edició.  La cursa de  muntanya, la camina-
da popular,  i el torneig de futbol sala completen 
l’oferta esportiva.

Els carrers del casc antic prenen vida amb 
l’arribada del Mercat Medieval, que un any 
més es celebra el divendres Sant.  Les dan-
ses, l’escola de cavallers  i el menjador medie-
val són alguns dels actes de la jornada.  

Una de les festes més esperades pels pobla-
tans és la Festa Major de Cinquagesma.  Entre 
tots els actes que es celebren cal destacar  la 
Dansa de Falgars, que es balla el dilluns 13 de 
juny a les 5 de la tarda davant del Santuari. 

La diada de Sant Joan, marca un abans 
i un després en el calendari. Comença  l’estiu, 
3 mesos per participar i  gaudir de les festes 
dels barris, del torneig d’escacs, i moltes co-
ses més. 
Tota la informació a: www.poblalillet.cat
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E l Daiquiri o Daiquirí, tal i com es pro-
núncia a Cuba, és un còctel fet a base de 
rom que ha esdevingut gairebé la begu-
da nacional de l’illa. 

S’han escrit moltes teories sobre la catalanitat 
d’aquest còctel però, és realment el Daiquiri una 
creació catalana? No exactament.

L’origen del Daiquiri se situa a finals del se-
gle XIX, quan dos enginyers de mines nord ame-
ricans, Pagliuchi i Jennings S. Cox, van visitar la 
mina de ferro de Daiquiri, ciutat situada a l’extrem 
meridional de l’illa de Cuba. Pagliuchi i Cox van 
crear el Daiquiri d’una manera més o menys fortu-
ïta, ja que amb la suposada intenció de fer-se pas-
sar la set i no trobar ginebra o vermut —costums 
d’aquella època— van decidir barrejar els únics 
ingredients que tenien a mà: rom, llimones, sucre 
i gel. Aquesta mescla els va agradar molt i van de-
cidir posar-li Daiquiri.

enTre cocTelS

Jordi Millan

Barman professional
Membre de A. B. E.

Catalunya.

Propietari de 
la cocteleria 

La Granja
 de Berga.

És el Daiquiri 
una creació 
catalana?
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L’original còctel s’elabora amb coctelera, se 
serveix en copa “Martini” sense cap decoració i 
amb les següents proporcions:
2 culleradetes de sucre
1/4 part de suc de llimona
3/4 parts de rom

Va ser uns anys més tard, al 1914 quan va arri-
bar a l’Havana un bàrman d’origen català nascut a 
Lloret de Mar, Constantí Ribalaigua. El català, una 
vegada instal·lat, va començar a treballar d’ajudant 
de bàrman al bar restaurant La Florida (conegut 
popularment com la Floridita). Després de treba-
llar-hi uns quants anys, Constantí va aconseguir 
comprar-lo i ser-ne el propietari. Gràcies als seus 
clients americans que li proporcionaren batedo-
res elèctriques, va crear la versió Daiquiri Frozen 
(elaborat amb batedora, una gota de Maraschino 
i molt gel).

D’altra banda, a la història del Daiquiri, no 
podem deixar-nos d’anomenar a Ernest He-
mingway, ja que va ser ell qui va contribuir a 
projectar el Daiquiri a l’exterior. Ribalaigua fins i 
tot va crear una nova versió del Daiquiri per a ell, 
el Daiquiri Papa Doble elaborat amb el doble de 
rom i sense sucre. Hemingway, a qui encara avui 
el trobem a la Floridita gràcies al bust de bronze fet 
per l’escultor cubà José Villa, va deixar escrita una 
frase al boteller de la barra: 
“My mojito in La Bodeguita. My Daiquiri in La 
Floridita”
Així doncs, podríem dir que Constantí Ribalaigua 
no va ser el creador del Daiquiri original però si 
del Daiquiri Frozen i el Daiquiri Papa Doble. La 
figura de Constantí va ser admirada per tothom i  
el 2 de desembre de 1952, quan morir, tots els di-
aris de l’Havana recordaren la seva tasca. El diari 
Alerta deia:
“Ayer pulcro como era, quiso afeitarse en las 
primeras horas de la mañana. Era su costumbre. 
Pero tan pronto comenzó el barbero su tarea, un 
colapso abatió al primer barman del mundo, a 
Constante I, emperador de los cócteles. El desfile 
incesante por la funeraria y la cantidad de coronas 
que se amontonan junto a su féretro, demuestran 
la firmeza de los afectos que sembró”. 
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E ls ingredients del pa són molt 
simples: farina, aigua, llevat 
i sal. El llevat produeix la 
fermentació alcohòlica que li 

dóna volum, perquè produeix petites bombo-
lles de diòxid de carboni, que formen els fo-
rats característics de la molla del pa.

El pa, com la pasta, l’arròs, la patata o el 
llegum, és ric en hidrats de carboni. Aquests 
haurien de representar aproximadament la meitat de la nostra in-
gesta energètica diària. L’hidrat de carboni principal del pa és el 
midó. Concretament es tracta d’un hidrat de carboni complex, o 
d’absorció lenta, que ens proporciona una alliberació d’energia, 
mantinguda durant una estona. 

Així com el pa conté al voltant del 50% d’hidrats de carboni, 
aproximadament un 8% són proteïnes, encara que aquestes no es 
poden considerar d’alt valor biològic, ja que, al tractar-se d’un ali-
ment d’origen vegetal, són deficitàries en un aminoàcid. Pel que 
fa al greix, el pa és un aliment molt baix en lípids, només en conté 
un 1,5%. En canvi, sí que podem considerar el pa un aliment ric en 
vitamines, minerals i fibra, sempre i quan es tracti de pa integral, 
ja que el pa blanc, a causa del procés de refinat de la farina, perd 
una gran part del seu contingut en vitamines i minerals, així com la 

Què MengeM

El pa
fibra, importantíssima per a la salut intestinal.

Malgrat que les qualitats i virtuts del pa són inne-
gables, també ho és que gaudeix d’una certa mala fama, 
perquè s’inclou massa sovint a la llista d’aliments que 
“engreixen”. Cal tenir en compte, que allò que ens en-
greixa no acostuma a ser mai un únic aliment, sinó la 
quantitat en què l’incloem a la nostra dieta i la manera 
com el combinem amb els altres aliments. Podem inclou-
re perfectament el pa a la nostra dieta habitual, sempre i 

quan mantinguem unes proporcions correctes respecte de la resta d’aliments 
que contenen hidrats de carboni. 

Aprofitem, doncs, que actualment podem trobar una gran varietat de 
pans per introduir aquest aliment essencial novament a la nostra alimen-
tació. És perfecte per als esmorzars i hauríem de tornar-lo a tenir present a 
l’hora de preparar els berenars dels nostres fills, pel seu contingut energètic 
a través de sucres d’absorció lenta i pel fet de ser pobre en greixos. En can-
vi, avui hem substituït el pa per productes de brioixeria els quals contenen 
moltes quilocalories a expenses d’hidrats de carboni d’absorció ràpida, que 
provoquen pics de glucosa en sang i ens proporcionen menys sacietat, i tam-
bé un elevat contingut de greixos saturats. Dues llesques de pa amb xocolata 
aporten aproximadament 160 Kcal i 5,5 g de greix, mentre que un croissant 
de xocolata conté més del doble de quilocalories i tres vegades més de greix.

Val la pena reflexionar-hi. 

Sandra ribalta
Dietista-Nutricionista

Diplomada en Nutrició 
Humana i Dietètica per la 

Universitat Ramon Llull. 
Membre de l’Associació 

Catalana de Dietistes
-Nutricionistes (ACDN) i de 

l’Associació Espanyola 
de Dietistes- 

Nutricionistes (AEDN). 
Exerceix la consulta clínica, 

la docència i la divulgació 
sobre alimentació i salut.

www.sandraribalta.com
info@sandraribalta.com
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Celebració del Dia Mundial 
del Nordic Walking

O rganitzat per Nordic Walking Pi-
rineus, i les escoles esportives de 
marxa nòrdica de la Cerdanya, el 

Berguedà i la Val d’Aran, la convocatòria s’escau 
en aquesta data, tot i ser cap de setmana amb 
eleccions municipals, degut a que el dia 22 de 
maig és la data escollida per la INWA —Interna-
tional Nordic Walking Association— per a 
commemorar el Dia Internacional del Nordic 
Walking.

El programa va farcit d’activitats en un in-
tensíssim cap de setmana on hi haurà una oferta 
variada i atractiva d’events al voltant del món de 
la marxa nòrdica. Dissabte al matí arrencarà amb 
un taller, un curs d’iniciació i un curs de perfec-
cionament de Nordic Walking. A la tarda, tres 
taules rodones acolliran reconeguts especialistes 
que mostraran les seves interessantíssimes expe-
riències amb el Nordic Walking en el camp de la 
salut, del fitnes com a recurs turístic, i en el camp 
esportiu d’alt nivell. La jornada finalitzarà al vespre 
amb una sortida nocturna en nit de lluna plena. 

per a més informació i inscripcions: www.nordicwalkingpirineus.blogspot.com 
 nordicwalkingpirineus@gmail.com  /  637 729 612

El cap de setmana 
del 21 i 22 de maig 

tindrà lloc a La Molina 
el 1r Stage Nordic Walking 

Pirineus-Cerdanya

L’endemà diumenge, hi haurà dues caminades 
de Nordic Walking, a escollir, amb un itinerari 
curt i un itinerari llarg. El cap de setmana conclou-
rà diumenge al migdia amb el sorteig de cloenda: 
material, forfets del bike-park La Molina, estades 
en albergs, activitats a l’estiu,...

Les persones interessades podran partici-
par en les diverses activitats mitjançant l’obtenció 
dels corresponents forfets que donaran accés a 
diversos serveis: activitats, allotjament, dinar, sa-
marreta commemorativa i el sorteig de cloenda.

Els organitzadors han creat aquest esdeve-
niment i han triat la Cerdanya per a dur-lo a ter-
me, en base al recull d’opinions aportades en un 
estudi fet aquest hivern entre persones coneixe-
dores, practicants i no practicants, de la marxa 
nòrdica, i que ha comptat amb la col.laboració 
de participants en les activitats organitzades per 
l’associació Nordic Walking Pirineus en les 
seves diverses demarcacions, i en el que han 
pogut participar, hi ha estat obert, a altres per-
sones, via Facebook.

Així doncs, el 1r Stage de Nordic Walking 
Pirineus  es convoca a la Cerdanya, a l’estació 
d’esquí de la Molina:
 Per  ser una de les comarques preferides per 
a la pràctica del Nordic Walking —seguida pel 
Berguedà—
 Perquè s’hi arriba en transport públic, po-
dent participar amb els serveis que més interes-
sin, a preus assequibles...
 Per practicar el Nordic Walking tot conei-
xent una zona interessantíssima del Pirineu.
 Per donar a conèixer les possibilitats de Nor-
dic salut, Nordic fitness i Nordic esportiu.
 Per poder iniciar-se i conèixer el Nordic 
Walking, o aprendre i millorar la seva pràctica.
L’estage compta amb el suport de diverses ins-
titucions ceretanes. 
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Consell Comarcal 
del Berguedà

Manresa - barCelona

frança
andorra 

la seu d’urgell
la Cerdanya

cultural Espai 
patrocinat 
per
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RESTAURANT HOTEL ESTEL

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

Fem esmorzars 
des de 2 quarts de 9 del matí

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

tel. 938 213 463

info@hotelestel.com
www.hotelestel.com    

Menú diari:  10’50 € 
Menú festiu: 16’00 € 

guiA de SerVeiS50

BERGA

LA POBLA 
DE LILLET

CASTELLAR
DE N’HUG

SANT JULIÀ
DE CERDANYOLA

GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

BAGÀ

GISCLARENY

GÓSOL SALDES

VALLCEBRE

FíGOLS

CERCS
CASTELLAR

DEL RIU
CAPOLAT

AVIÀL’ESPUNYOLA

MONTCLAR

MONTMAJOR

SERRATEIX VIVER

SANTA MARIA
DE MERLéS

PUIG-REIG

SAGÀS

LA QUAR
OLVAN

CAL ROSAL

CASSERRES

GIRONELLA

SANT JAUME
DE FRONTANYÀ

CASTELL DE 
L’ARENY

LA NOU DE 
BERGUEDÀ

BORREDÀ VILADA

TUNEL DEL CADí

 C
A

R
R

E
T

E
R

A
 C

-1
6

el Berguedà poble a poble

PER A MéS INFORMACIÓ
tasta@gmail.com
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Avià                                    
Ajuntament 938 230 000
Consultori 938 230 331
Casal Gent Gran 938 230 402
Centre de dia 938 231 215
Serveis Socials 938 231 062
Llar d’infants La Baldufa 938 231 876
Serveis Socials 938 231 062
CEIP Santa Maria d’Avià 938 230 376
www.avia.cat                            
avia@diba.cat                                   
Mercat setmanal  (dimecres)

 HOSTALERIA

Bar Restaurant El Padró                      
Plaça Padró,7.  938 231 313
Menú, carta, carns a la brasa, torrades, esmorzars de pagés.    
Tancat dilluns.                                                                  

Bar Restaurant La Teula 
Avda. Pau Casals, cantonada Jacint Verdaguer.   
 938 230 280
Menú diari i de cap de setmana.                                               
Reunions familiars i esmorzars de forquilla.                             

 L’Stop                                                       
Avda. Pau Casals, 48  938 231 156
Forn, pastisseria. Degustació.  Entrepans i plats combinats.   

 ALIMENTACIÓ

Cansaladeria Gasolà                        
Portal, 23    938 230 030
mdgusart@gmail.com                                       
El·laboració pròpia embotits i productes càrnics.                    
Llegums cuits. Productes naturals i gourmet per regal.          

Queviures Mercé                                     
Avda. Pau Casals, 10.  938 230 060
Pà de pagés i coques. Embotits artesans, vedella,                  
pollastre, mató i formatges. Productes del Berguedà.               

 AUTOMOCIÓ

Autojuma Motors S.L.                           
Avda. Pau Casals, 41. 938 230 279
Mecànica, planxa i pintura.                                                

 PERRUQUERIA/ESTÈTICA 

Perruqueria Janina                               
Avda. Pau Casals, 85.  938 231 049
Home- Dona. Tractaments i extensions.                               

HoTEL-RESTAURANT EL BLAT

Berga, 67-69            938 255 737
www.hotelelblat.com                                

info@hotelelblat.com                                      

Cuina de mercat i tradicional                      

HoTEL-RESTAURANT NIU-NoU

Av. Vilaseca, 1       938 244 253
www.niunou.com                                           

Niu copes                                                       

Especialitat en cuina antiga                        

Hotel Restaurant La Pineda                 
Raval, 50  938 244 515
 Fax 938 244 368
www.hotelpineda.com info@hotelpineda.com
Hotel amb 16 habitacions, restaurant                             

 ALIMENTACIÓ

Marfranch Distribucions                     
Raval, 101  938 244 809
movil: 678 603 903 Fax 938 244 627
diamarfran@hotmail.com                                  
Magatzem de fruites i verdures.                                      
Tot per l’hostaleria i col·lectivitat.                                    

Carnisseria Cal Negre                           
Raval, 41  938 244 015
Xai de criança pròpia i vedella de la comarca.               
El·laborats càrnics i embotits.                                         

Ajuntament 938 244 013
Oficina Turisme 938 244 862
 619 746 099
Dispensari 938 244 500
CEIP Galceran de Pinós 938 244 116
IES Alt Berguedà 938 244 136
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151
Parròquia Sant Esteve 938 244 031
Club Jubilats Sant Jordi 938 244 401
Llar d’infants 649 337 760
www.baga.cat                         
baga@diba.cat                         
Mercat setmanal   (dimecres) 

 HOSTALERIA

Frankfurt Chaplin                                   
Raval, 59.  938 244 848
Entrepans freds i calents. Tapes variades.                               

HoTEL-RESTAURANT CA L’AMAGAT

Clota, 4                  938 244 032
www.hotelcalamagat.com                              

hotel@hotelcalamagat.com                            

Hotel familiar amb cuina catalana                                         

Bagà                         
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INSTAL·LACIoNS

Raval, 75-77         938 245 050

www.julibover.com      juli@julibover.com                       

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS 

- CALEFACCIÓ                            

ENERGIA SOLAR TÉRMICA                           

CoRREDoRIA D’ASSEGURANCES, S. L.

Plaça Raval, 2           08600 Bagà            

                                       938 244 352                           
                                     fax 938 244 068                           
produccio1@gruppedrals.com                             

Experts en assegurances personals   
Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,
pensió, dependència, reembolç, salut, 
decessos. Contractes personalitzats

Berga                                    
Ajuntament 938 214 333
Of. d’Informció i Turisme 938 211 384
Ambulatori (CAP) 938 212 744
Arxiu Històric Comarcal 938 221 548
Biblioteca Ramon Vinyes 938 221 308
Escola de Música 938 213 911
Mercat Municipal 938 211 879
Policia Local 938 210 427
Teatre Municipal 938 210 140
Telecentre 938 213 612
Zona Esportiva 938 210 544
www.ajberga.cat                       
berga@ajberga.cat                     
Mercat setmanal                    (dissabte)

Setze.net                                                   
Raval, 15.  938 244 874
info@setze.net     www.facebook.com/setze
Venda i reparació d’equips a particulars i  empreses.    
Disseny de publicacions i webs.                                      
Editem el teu llibre o la teva revista.                               
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Hotel Queralt                                                
Pl. De la Creu, 4.  938 210 611
Històric hotel situat al centre de Berga amb servei      
de  bar-restaurant i 30 habitacions.                                

Frankfurt Berga                                          
Passeig de la Indústria, 18  938 210 010
www.frankfurtberga.com                                     
Plats de temporada, postres, amanides.                             

Restaurant El Tabal                                 
Plaça Països Catalans, 4  938 211 124
eltabal.berga@hotmail.com                                   
Tapes, entrepans. Menú de bufet amb entrants              
i primers. Segons a triar. Xocolata desfeta.Tes.              

Cafeteria Patum                                      
Plaça Sant Pere, 3                                                 
Esmorzars, berenars i gran varietat en tes.                     

Restaurant Caliu                                     
Gran Via, 43  610 307 375
Menú diari i dissabtes.                                                     
Especialistes en carns a la brasa i peix fresc.                 

Bar Estació                                               
Passeig de la Pau, s/n  938 220 792
Esmorzars, dinars i plats combinats.                               
Bon ambient tot el dia.                                                     

Pizza Nyam                                              
Passeig de la Indústria, 44  938 210 364
pizzanyam@gmail.com                                        
Servei a domicili (de 8 a 11 del vespre).                         
Dilluns tancat. Pizzes, amanides i pastes.                      

Bar Tutxi                                                        
Prat de la Riba, 1  938 223 327
Tapes casolanes, Entrepans. Terrassa d’estiu              
De dilluns a dissabte.                                                   

Cal Tuta                                                   
Raval, 16  938 244 008
Menjar casolà per emportar. Pollastres a l’ast.            

 PERRUQUERIA/ESTÈTICA

Perruqueria Styl Lourdes                    
Raval, 65 baixos  938 244 604
                                                638 519 176
elcano-a4@hotmail.com                                      
Extensions de queratina.Exclusivitat productes Wella    

Elisenda Perruquers                             
Raval, 87 bis.  938 244 614 - 695 959 112
dionismartinez@msn.com                                  

 ASSEGURANCES

HoTEL BERGA PARk
Ctra de Solsona, 1a  08600 Berga     

 938 216 666
reserves@hotelbergapark.com

www.hotelbergapark.com

Menú tota la setmana   
de 13,30 a 15,30 i de 20,30 a 22,30

 HOSTALERIA

guiA de SerVeiS

MéS INFORMACIÓ

tasta@gmail.com
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Cansaladeria/Xarcuteria Eva Portell          
c. Lluís Millet, 16  938 212 803
Des de 1980, el·laboració pròpia.                                  

Carnisseria Xarcuteria Trasserra                      
Roser, 68.  938 213 235
Xai, vedella, porc, pollastre i derivats. El·laboració pròpia.          

Els Quatre Fuets                                
Pl. Viladomat, 18.  678 076 719
“xuxes”,  caramels sense sucre i aptes per a celíacs,                  
bateigs, casaments, comunions,  fruits secs, begudes i records. 

Carnisseria Catí                                        
Passeig de la Indústria, 42  938 221 945
Criança pròpia i tot tipus de productes naturals.                 

Carnisseria-xarcuteria Can Sala    
c. Aurora Bertrana, 5 938 222 161
El·laboració artesanal i productes naturals del país.                     

Passeig Indústria, 4 08600 Berga

  938 223 468
lalluna.berga@gmail.com            
Bar de tapes. Esmorzars de forquilla,
menú diari i festius. Cada dia oferta 
en esmorzars i berenars

Carnisseria Gonfaus                                 
Pl. St. Pere, 9 938 211 176
Criança, matança i el.laboració pròpia.                          

Agrovicenç                                                   
Gran Via,7 bxs.  93 821 13 27
agrovicenc@hotmail.com                                    
Productes agropecuaris (pinsos, planter fitosanitaris).  
Animals i accesoris.                                                        

El Sardà  Menjar per a emportar-se
Pça. Tarascon 6. Illa Viladins.  938 213 999
Dinars, sopars, inauguracions, festes, etc.                          
Dilluns no festius tancat                                              

Cansaladeria-carnisseria Marmi      
Pl. Viladomat, 20  938 210 794
www.carnisseria-marmi.com                               
Vedella de criança propia i gran assortit en formatges                    
i productes gourmet.                                                                
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CANSALADERIA  I xARCUTERIA
GUITART

Ciutat, 32 08600 Berga
   938 210 218                      
Empresa Artesana Alimentària        

 FORNS/PASTISERIES

Forn Espelt                                               
Pere II, 23                       938 210 689
Roser, 6 938 214 229
Especialista en la coca de xocolata                                
Gran varietat de productes                                             

Dolceria Pujol                                          
Bon Repós, 2   938 210 159
dolceriapujol@hotmail.com                                 
www.dolceriapujol.com                                       
Des de 1858, pastisseria, productes de selecció            
i especialitat en xocolata                                              

 ANIMALS
Centre Veterinari del Berguedà         
Gran Via, 51  938 220 052  Fax 938 222 582
Urgències les 24 hores:  689 753 439
Servei veterinari, radiologia, ecografia, endoscòpia.      

tot en bolets
Castellar de n’Hug, 8 08600 Berga

   619 584 757                     
bolets@monbolet.com                 

Productes artesans

Restaurant Pizzeria La Notta
C/ Puig-reig, 6        08600 Berga

 938 221 869
lanotta@hotmail.com

MENÚ TOTA LA SETMANA, 

de 13,30 a 15,30 i de20,30 a 22,30

Cal Blasi (casa de menjars)                         
Plaça Viladomat, 21  938 210 950
www.calblasi.com                                               
Des de 1932. Esmorzars de forquilla.                            
Cuina tradicional. Menú diari i festiu.                         

Fonda Núria                                                
Plaça Viladomat,17  938 222 005
Habitacions, televisió, wi-fi. Carns i peixos a la           
brasa. Menú per grups, comunions, festes.               

Hotel Restaurant Cal Nen                    
Drecera de Queralt s/n 938 210 027
 609 121 005
www.calnen.com      magda2727@gmail.com
9 habitacions dobles (bany, tv, calefacció...)                  
Fonda de muntanya. Menú diari i de cap de setmana. 
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Fotodisseny                                               
Ciutat, 7  938 213 716
Passeig de la Pau, 20-22  938 210 500
Tot en fotografia i disseny                                    

 INDUSTRIALS

Pujol instal·lacions                             
Sardana, 39 baixos  938 212 257
pujolserveis@telefonica.net                                  
www.pujolinstalacions.com                                  
Aire condicionat,calefacció, fontaneria, electricitat,        
reparacions electrodomèstics etc.  

Elèctrica Orriols, S.L.                         
Compte Oliba, 33  938 213 823
Venda i reparació de tot tipus de motors elèctrics,         
automatismes i pneumàtica.                                           

 AUTOMOCIÓ

Automòbils Casas 
Comte Oliba, 42    938 222 365

Auto-Equip                                                
Pere II, 36 baixos  938 222 832
Mecànica ràpida. Especialitat en pneumàtics       

Fina Motors, S.L                               
Vila de Casserres, 11 baixos  938 211 650
jaumesoler.finamotors@mercedes-benz.es         
Taller Oficial Mercedes-Mitsubishi. Venda Multimarca.   

 JOIERIES

Joieria Canals                                          
Ciutat, 40  938 211 385
canals@joieriacanals.com                                    
Joies i rellotges.                                                            

 ROBA - COMPLEMENTS

Charanga                                                       
Passeig de la Pau, 11 baixos  938 223 472
Moda infantil de 0 a 14 anys.                                               

Mercé Calçats                                             
Pl. St. Pere, 9  938 220 544
Especialistes en peus delicats, calçat còmode,                   
esportiu i de muntanya.                                               

Lookal                                                            
Ronda Moreta-cantonada Pl.Creu.  938 221 682  
Facebook: lookalshop.                                             
Primeres marques (Only, Ichi, Jack & Jones etc.)              

INSTAL·LACIoNS ISAAC GoNFAUS, S. L.

Salvador Espriu, 16 baixos       08600 Berga

 938 211 093
info@gonfaus.com

AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ, 
AIRE CONDICIONAT, PLAQUES 

SOLARS, SERVEI TÈCNIC 
i POST VENDA 

Tintoreria Bugaderia Rosa Mari        
Plaça Ribera 1,  938 213 753
www.tintoreriabugaderiarosamari.com              
Neteja i guarda peces de temporada.                 
Neteja i restauració de peces de pell,                            
entapissaments, moquetes. Servei a domicili.               

 FUSTERIES - SERVEIS

Fusteria Germans Badia S.L.              
Pau Picasso, 8  938 213 550
fusteriabadia@fgbc.jazztel.es.                              
Portes, cuines, armaris a mida, escales, finestres          

Fusteria Arcos                                          
Pere II, 15  938 213 717 - 646 260 069
Cuines, portes, parquets, armaris encastats,                  
serralleria 24 hores.                                                         

Tapisseries Alfil, s.c.p.                             
Rasa dels Molins 22  938 211 754
Tendals i cortines i tot tipus d’automatismes                 

Tancabé (Tallers J.Ballarà)                  
Pio Baroja, 43  938 220 452 - 677 503 190
jballarasl@telefonica.net                                      
www.jballarasl.com/tancabe                                
Serralleria d’alumini i poliuretà.                                      

 ADVOCATS

Plaça Viladomat, 1     08600 Berga
 938 216 820

armeria@sistach.com
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Tandem Sports                                           
Ctra. de Sant Fruitós, 7-9  938 210 473
bergaevents@gmail.com                                      
Servei de lloguer de material de neu i muntanya.               

Bici Grandia                                                 
Ctra. de Sant Fruitós, 13  938 211 633
bicigrandia@terra.es - www.bicigrandia.com     
Venda i reparació de bicicletes.                                    

Bicixtrem                                                   
Plaça Gernika, 1 baixos  938 213 210
www.bicixtrem.cat                                                
Venda i reparació de bicicletes. Accesoris i complements     

 PERRUQUERIES
Perruqueria-estètica l’Espil                  
Pere III, 15                                     938 222 232
Servei de dietètica, nutrició i quiromassatge.                     

Roca Marzà Advocats                     
Plaça Països Catalans, 4, 1er. 2ª  08600 Berga
 telf 938211291 i fax 938210157
Passeig Pere III, 57 B, entl. 3ª  08600 Manresa 

 telf 938730852 i fax 938737853
www.roca-marza.cat                                           
http://www.roca-marza.cat                                
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Ctra Sant Fruitós, 30 08600 Berga

  
   938 211 616                     

copticjoans@optigrup.com                
www.centreoptic.net                 

Òptics optometristes
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CLíNICA oDoNToLòGICA 
DEL BERGUEDà

General Manso i Solà, 34     08600 Berga

 938 221 722          938 144 466

Equipaments tècnics d’última generació     

 

Av. del Canal Industrial, s/n     (Àrea Comercial El Canal)     08600 Berga
 938 213 111    fax 938 220 265
                   ferreteriasistach@ferreteriasistach.com                                                       

EVOLUCIÓ COMERCIAL AL TEU SERVEI 
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 LLIBRERIES, PAPERERIES
Llibreria Quatre Cantons                    
 Placeta Ciutat, 12  938 212 948
llibreria4cantons@gmail.com.                              

Huch                                                           
Àngels, 9   938 210 064
casahuch@gmail.com                                         
Impremta, llibreria, papereria.                                   

Super 2                                                      
Passeig de la Pau, 1   938 220 542
Tot en premsa, regals i videojocs                               

 ASSESSORIES

Assessoria Guitart                                 
Camí de Pedret, 1 baixos  938 222 540
josepguitart@yahoo.es                                         
Gestió fiscal, comptable, laboral i mercantil.                  

Gestoria Pons Vancells                       
Passeig de la Pau, 31-33  938 210 788
ponsvancells@wanadoo.es                                    
gestoria i assegurances                                                   

Carrer Luís Millet, 25 bxs. 0860 Berga

93 822 08 84 627 56 33 00
www.retolsvidal.com  info@retolsvidal.com

rètols, adhesius, glaçat de vidres, vehicles,     
serigrafia, segells autoentintats...                    
servei integral d’imatge corporativa.                

SERVEIS

 VIATGES
Viatges Tiravol                                        
Ciutat, 31  938 215 115
viatges@tiravol.com  - www.viatgestiravol.com   
Viatges locals, nacionals e internacionals.                     
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CoRREDoRIA D’ASSEGURANCES, S. L.

General Manso i Solà, 34     08600 Berga

                                        938 244 352                           
                                     fax 938 244 068                           
produccio1@gruppedrals.com                             

Experts en assegurances personals   
Vida, accidents, subsidi diari, jubilació,
pensió, dependència, reembolç, salut, 
decessos. Contractes personalitzats

Òptica Caballé                                   
Pg. De la Pau, 14.  938 220 765
Pg. De la Indústria, 16 938 210 203
opticaballe@hotmail.com.                                    

 SALUT

Fisiocenter                                                   
Gran Via, 16 baixos.  938 221 842
fisiocenterberga@gmail.com                               
Fisioteràpia de l’esport, traumatològica                          
i entrenaments personals.                                         

Centre Podològic Susana Castro        
Pere III, 11 bxs  
 938 222 732 - 677 217 572
Quiropodia, exploració biomecànica,                                   
ortesis, plantilles, etc.                                                 
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Casserres                                        
Ajuntament 938 234 000
Dispensari 938 234 305
Farmàcia 938 225 867
Residència 938 225 000
Piscines i zona esportiva 938 234 203
Parròquia 938 234 075
Escoles 938 234 100
Guarderia  938 234 376
Punt d’informació  666 779 660

www.casserres.cat                                
casserres@diba.cat                                

Mercat setmanal (dijous)                              

RESTAURANT CAFè DE LA PLAçA
Passeig Bisbe Comellas, 85                         

08693 Casserres  938 234 008
www.restaurantcafedelaplaça.com    

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

RESTAURANT FoNDA ALSINA
Passeig Bisbe Comellas, 93  08693 Casserres

 938 234 001   938 234 300
www.fondaalsina.com 
LA CUINA MÉS TRADICIONAL

US CONVIDEM A TASTAR ELS NOSTRES PLATS

RESTAURANT FAMILIAR

Bisbe Comellas, 97    08693 Casserres

 938 234 202
xAI I CABRIT DE MUNTANyA 

EMBoTITS DE MoNTMAjoR

PLATS CUINATS DE CASA

RESTAURANT ESPAI SANT PAU
Ctra. de Casserres a Gironella, km.3

08693 Casserres           938 234 254
www.espaisantpau.cat

UN ESPAI IDEAL PER A CELEBRACIONS,

COMUNIONS I ANIVERSARIS

RESTAURANT LA NAU 

Entrada Guixaró per l’antiga C-16, km. 84,5                         

Autovia nova, sortida SUD 83, Nord 86 
www.restaurantlanau.com  938 250 012

Dos menús diaris i menú de cap                   

de setmana. Cuina tradicional d’autor.                                   

El Guixaró        
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Borredà                                    
Ajuntament 938 239 151
Consultori 938 239 091
Escoles 938 239 000
ADF 938 239 145
Farmàcia                           938 239 090
www.borreda.net                                  
borreda@diba.cat                                  

Mercat setmanal   (dissabte)

 CÀMPINGS

Riera de Merlès   937 441 263
www.campingrieramerles.cat                             

Campalans   938 239 163
www.campalans.net                                          

 HOSTALERIA

Restaurant Baix Pirineu                                              
Crta. Ripoll, 2  938 239 060
Menú diari i festiu. Buffet lliure de primer plat i postres.     
Segons a el·legir en carns i peixos.                                 
Obert tot l’any.      2on. Divendres de mes ball.            

Capolat                                                                            
Ajuntament 938 215 040
capolat@diba.es                                  
              

 HOSTALERIA

Cantina de Llinars  938 210 986
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Passeig Bisbe Comellas, 40    08693 Casserres

 938 234 052      ADAM TUBAU RoCA

www.forncalamaria.cat

FLECA CABANAS
           Passeig Bisbe Comellas, 79                    

08693 Casserres  938 234 007 

ESPECIALITAT EN CoQUES D’oU I DE 

PoMA. PANS I PASTES ARTESANES

Herbicides i Adobs Casserres
Camí de la Font, s/n    08693 Casserres

 938 234 141
PLANTES I LLAVoRS PEL jARDí I L’HoRT, 
FRUITES, VERDURES, LLEGUMS I ALTRES 
PRoDUCTES DE QUALITAT. PINSoS PER 

GALLINES, CoNILLS, GoSSoS, CAVALLS...

talia 1924
BOTIGUERS

Passeig Bisbe Comellas, 58

08693 Casserres

 938 234 031
e-mail: 1924talia@gmail.com

LLENCERIA, 

RoBA INTERIoR HoME I DoNA,

RoBA DE CASA, CALçATS,

MERCERIA I PERFUMERIAi punt d’informació 666 779 660

Centre de Flors
Maria Casaponsa

Passeig Bisbe Comellas, 21    08693 Casserres

 938 234 074
MUNTATGES FLoRALS PER A ToT TIPUS 

DE BANQUETS. INTERFLoRA
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E&G ASSESSORS
enric genescà baraldés

Passeig Bisbe Comellas, 12       08693 Casserres

 938 225 033      fax 938 225 033
URGèNCIES 647 626 046

n Motor Pack  n Pensions
n Negocis n Llar
n Nàutica n Accidents
n Hotels n Comunitats
n PIMES n Vida complet

agent exclusiu

Carn i Bestiar Prat                                    
Afores, 11  938 234 006
www.carnibestiarprat.com 
Xai, vedella i cabrit. REPARTIM A TOT CATALUNYA          

Ca la Victòria                                               
Rossinyol, 2  938 234 051
Productes de Puig-fitó, xai, vedella, porc,  aviram.             
Distribució llet fresca de Cal Gris.                                    

Supermercat Pujantell - SUMA         
Passeig Bisbe Comellas, 70  938 234 053
Distribuidors de la marca Ca l’Armenter                      

Indústria Avícola del Berguedà, sl   
Carretera Gironella, km. 0,8  938 234 033
Àmplies i modernes instal·lacions dedicades al sacrifici,       
sala de desfer i fabricació de productes elaborats  de tota     
mena d’aviram.                                                                   
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AGRoINDUSTRIAL CASSERRES

Camí de Cardona, 2  08693 Casserres     
 938 234 005

agrocasser@agrocasser.com
www.agrocasser.com

VENDA DE PRODUCTES I LLAVORS PEL CAMP, PINSOS 
RAMADERS I ALIMENTS PER ANIMALS DE COMPANYIA
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www.egassessors.com
egassessors@ egassessors.com
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PNEUMàTICS I TALLER
jAUME

Pont, 3  08693 Casserres 
 938 234 296

mecànica del automòvil
especialitat en pneumàtics

CASSERRES

Sant Jordi, 7    08693 Casserres

 938 234 375 

 606 670 336 

 629 219 764

xisco@hotmail.com

ESPECIALITAT EN PLANXA I PINTURA

I COTXES ANTICS

A
U
T
O
M
O
C
I
Ó

Girona, 2        08693 Casserres
 938 225 040

fusterjordi@bascalla.com
www.fusteriaintegraljordi.cat

FABRIQUEM A MIDA 

F
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Fuster Xàies  938 234 092
Passeig Bisbe Comellas, 107        08693 Casserres
Mobles i complements                                       

La Fusteria  696 676 692
Camí de la Clota, 3 08693 Casserres                  
Tota clase de mobles a mida                                  

 PERRUQUERIES
Perruqueria Anna Ma  938 234 167
Passeig Bisbe Comellas, 53 08693 Casserres
Home i dona - Estètica - Tractaments                          

 FERRERS
Ferreria Pi  938 234 155 - 609 262 402
Escodines, 7        08693 Casserres
Tot en ferro, llauner i instal·lador autoritzat d’aigua.                                          

Ferreria Eudald  649 993 332
Camí de Cardona, 3 08693 Casserres                  
Ferro tradicional, especialitat en disseny de forja.                                  

MUNICS SILoS, S. L.
Zona Pla, 6 (taller)  08693 Casserres     

 938 225 914
municssilos@gmail.com

MUNTATGE DE SITJAS PER A CEREAL 
AMB SISTEMA DE REFREDAT 

SENSE HUMITAT

I
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Fusteria josep Colillas
Llobregat, 1  08693 Casserres

 938 234 065
Creada l’any 1907.

Tot tipus de fusteria, obra 
nova, reformes, baranes, 

mobles a mida, moble 
massís, cuines, etc.

PC IMAGINE
Plaça Santa Maria, 2

08693 Casserres

 680 978 203
info@pcimagine.com

www.pcimagine.com

ESPECIALITAT EN INFORMÀTICA I NOVES 

TECNOLOGIES. SERVEI TÈCNIC A DOMICILI 
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Hotel-Restaurant 
La Serra         del Pla

 PODOLOGIA

Peusà                                    938 234 030
Camí de Cardona, 1   08693 Casserres
 973 481 609
Gaspar de Portolà, 4   08693 Solsona
Hores convingudes.                                                          

 TURISME RURAL

Vilanova                                                      
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI. Capacitat 14 persones amb 7 habitacions               
i 6 banys. Piscina i barbacoa.                                          

La Barraca                                                   
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI amb capacitat per 15 persones. 6 habitacions         
3 banys. Piscina i barbacoa.                                            

La Cabana                                                 
Afores, s/n  938 234 082      608 737 714
www.calbernadas.com info@calbernadas.com
ARI amb capacitat per 15 persones. 7 habitacions,        
7 banys. Piscina. Sala polivalent de 120 m                  

Cal Masover Barbats                              
Afores s/n  938 250 759
www.barbats.com barbats@barbats.com
A.R.I. 8 habitacions dobles.                                             
Piscina climatitzada, barbacoa, espai de jocs.               

Cal Peu Curt                                                
Afores s/n  938 250 759
www.barbats.com barbats@barbats.com
A.R.I. 15 persones (6 habiatciomns dobles,1 triple).       
Piscina exterior, barbacoa, espai de jocs.                       

Cal Cirera   938 228 666 - 938 228 972
www.masoveriacalcirera.com                              

Castell de l’Areny                                    
Ajuntament 938 238 025
www.castelldelareny.en.eresmas.com  
castell@diba.es                                   

Castellar de n’Hug                                    
Ajuntament 938 257 050
Oficina de Turisme 938 257 016
 938 257 057
Dispensari 938 257 010
Museu del Ciment 938 257 037
www.castellardiba.es                          
castellarh@diba.es                              

 HOSTALERIA
La Farga de Sant Vicenç de Rus   
Ctra de la Pobla de Lillet a Castellar km.5’5.    
93 825 70 71 630 186 035
www.stvicensderus.com mir.aurora@hotmail.com
Fonda rural amb cuina d’autor “low coast”.                

Cercs                                    
Ajuntament 938 247 890
Dispensari Cercs 938 248 527
Dispensari Sant Jordi 938 248 651
Dispensari Rodonella 938 248 552
Dispensari Sant Corneli 938 248 320
Escola Bresol              938 248 158
CFI Cercs/Berguedà         938 248 686
CEIP Sant Salvador         938 248 177
Farmàcia         938 248 252
Museu de les Mines         938 248 187
www.cercs.net cercs@diba.es
Mercat setmanal Cercs (dijous)
Mercat setmanal Sant jordi   (dimarts)

Castellar del Riu                                    

 CÀMPINGS
Càmping Font Freda                             
Crta, Rasos km. 4  938 213 354
 659 764 911
www.campingfontfreda.com                                
informacio@campingfontfreda.com                     
Bungalows. Bar-restaurant. Piscina. Consultar preus i horaris.                                                 

Ajuntament 938 212 775
Alcaldia 608 998 663
www.castellar.cat                               
castellarr@diba.cat                             

 HOSTALERIA
Restaurant Els Roures                            
Crta. Rasos, km 4  938 213 561
www.rouresbergueda.com                                   
roures@rouresbergueda.com                               
Menú diari. Banquets, festes i cel·lebracions.                 
Apartaments rurals.                                                          

Cal Majoral                                                  
Crta. Solsona km. 134 938 230 582
www.calmajoral.com info@calmajoral.com
9 habitacions dobles i 1apartament rural.                      
Bar Restaurant amb menú i carta tota la setmana.        

 TURISME RURAL
Cal Cosme                                                    
Afores s/n 938 250 759
www.barbats.com barbats@barbats.com
A.R.I. 7 habitacions (6 dobles i 1 triple).                         
Piscina, barbacoa, espai de jocs.                                    

 HOSTALERIA

Bar-restaurant Racó de la Llum       
Pedraforca,4    La Rodonella 938 248 438
De 7 matí a 12 de la nit. Menú diari 9’50.                    

Masia La Rodonella                         
Pont Vell, 1 La Rodonella 93 824 86 02
Venda degustació. Pollastres a l’ast.  Carn a la brassa, 
menú diari.                                                                       

L’Espunyola                                    
Ajuntament 938 231 055
fax 938 231 294
www.espunyola.cat - espunyola@diba.es

Carretera Berga-l’Espunyola C-26, km. 139                         

08614 l’Espunyola  938 230 352
639 313 041           687 575 319
www.serradelpla.com     info@serradelpla.com
Horari: obert de dijous, dia de l’arròs a diumenge.

Per grups, celebracions, empresa, etc. 
Contactar amb nosaltres.
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Fígols                                    
Ajuntament 938 248 052
www.figols.diba.cat   figols@diba.es                                   

Gironella                                       
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
Bombers 938 228 480
CAP 938 250 321
Creu Roja 938 250 005
Residència Sant Roc 938 250 006
www.viladegironella.net                        
gironella@diba.es                                  
Mercat setmanal   (dimecres)

CàMPING GIRoNELLA
Ctra. C-16 (E-9), sortida    86 

Gironella sud    08680 Gironella
 938 251 529       689 135 103    

www.campinggironella.cat 
informacio@campinggironella.cat

Bar-restaurant Celler el Racó              
Ctra. de Casserres, 3  938 251 085
Carta i menú diari. Tot tipus de menjar per emportar.     
Dilluns tancat .                                                          

Bar-Restaurant Skitx                             
Plaça Pi i Margall, 22  938 250 634
skitxgir@gmail.com                                              
Carta i menú diari. Bar musical i karaoke.                      

 ARTICLES PER LA LLAR
La Llar (Judit Boix Marsan)                            
Avda. Catalunya,79.  938 250 052
Tots els articles per la seva casa.                                    

Casa Pecanins                                           
Avda. Catalunya, 26  938 250 260
malakies58@hotmail.com                                    
Mobles auxiliars, decoració, objectes de regal, ménage.

Lourdes Lladó-Florista                           
Pl. Pi i Margall, 12  938 228 917
mlourdesllado@gmail.com                                   
20 anys amb la voluntat d’acompanyar les vostres vivències 
al llarg de tota la vida. Gràcies per fer-ho possible.             

Lladó llums                                                       
Batlle Curtichs, 24  938 251 526 
 687 978 190
Electrodomèstics, llums, instal.lacions elèctriques       

 PERRUQUERIA-ESTÈTICA
Lourdes-Saló de Bellesa                                   
Pl. Pi i Margall, 8  938 250 063
Tractaments facials i corporals. Aparell LPG.                   

Txus                           
Pompeu Fabra, 6 (passatge)  938 228 739
Perruqueria unisex i estètica. Sol U.V.A. (tubs biològics).

 ARTICLES

Garatge Paco-multimarca
Taller: Pl. Dr. Armengou, 2    938 250 133
Vendes: Avda. Catalunya,75. 938 250 623
www.garatgepaco.com                                         
multimarca@garatgepaco.com                            

Massana Motor                                          
Farguell,33 baixos 938 251 272
Tot tipus de reparacions de l’automòbil.                         

Motos Fornell                                              
Avda. Catalunya,9  938 250 307
motosfornells@xasaweb.es                                  
Recanvis,accesoris, equips pel motorista.                      

 ROBA

L’Estrep Jeans                                  
Pl. Pi i Margall, 3.    93 825 12 73
Llobregat, 65  Puig-reig  93 838 10 75
info@estrepjeans.cat                                                       

 ALIMENTACIÓ

Cereals Gironella Sl.     
Estació 14 baixos.  938 228 229
Pinsos, planters i productes d’alimentació del país.       

 SERVEIS

Instal·lacions Dalmau,Sl                    
Pl. Pi i Margall, 18 938 250 570
instaldalmau@hotmail.com                                  
Aigua, gas, electricitat, calefacció, energia solar            

 VIATGES

Onix Tours                                      
Av. Catalunya, 89 938 228 424
Vine a conèixer la nostra oferta en viatges.                    

Gisclareny                                    
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat   gisclareny@diba.es                                   

Gòsol                                    

 HOSTALERIA

El Forn de Gòsol                                        
Canals, 2  973 370 274
www.restaurantelforn.com                                   
restaurantelforn@hotmail.com                            
Cuina del Berguedà actualitzada. Menú diari,                 
cap de setmana carta.                                                     

 TURISME RURAL

Cal Fusté                                                       
Plaça Major, 9  973 370 083
Casa de poble, amb tres habitacions dobles.                  

Ajuntament 973 370 055
Museu 973 370 055
Dispensari 973 370 201
Centre de Muntanya 973 370 016
Escoles 973 370 264
www.gosol.ddl.net                                
ajuntament@gosol.ddl.net                      
Mercat setmanal   (dijous)

 ASSESSORS

Miquela-Garriga                                      
Av. Catalunya, 89 938 228 424
Assessoria i gestió                                                           

Torra Gestió                                      
Av. Catalunya, 52 938 251 637
Fiscal, laboral, comptable, assegurances, etc.                

 CÀMPINGS
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Guardiola de Berguedà                                    
Ajuntament 938 227 059
Dispensari  938 227 172
Urgències  608 591 133
www.guardioladebergueda.net               
guardiola@diba.es                                 
Mercat setmanal   (dissabte)

 HOSTALERIA

Restaurant el Racó de l’Avi                
Plaça La Farga, 10 93 822 76 72 
www.elrecodelavi.com                                         
elrecodelavi@elrecodelavi.com                            
Menú diari. Cap de setmana carta. Cuina casolana        
 i carns a la brasa.                                                            

Hotel Cal Duaner                                       
Plaça La Farga, 10 93 822 76 72
www.elrecodelavi.com                                         
elrecodelavi@elrecodelavi.com                            
11 habitacions dobles i 2 d’individuals. TV.                     
Piscina i calefacció.                                                          

Montclar                                    
Ajuntament 938 231 092
Urgències 608 591 133
montclar@diba.cat                                

 TURISME RURAL
Cal Dominguet                                               
Afores s/n   678 459 910 
www.caldominguet.eu info@caldominguet.eu
A.R.I .4 habitacions (3 dobles, 1 triple).
Jacuzzi exterior, barbacoa, sala de jocs.

Emprius                                                         
Afores s/nº.  938 246 011
www.lescasesdelcasas.com                                
cal.casas@terra.es.                                              
A.R.I. 5 habitacions dobles. Piscina, barbacoa. Esplai.    

Montmajor                                    
Ajuntament/Dispensari 938 246 000
Museu de l’Art del Bolet 938 246 067
Escoles 938 246 152
Llar d’infants 938 246 150
www.montmajor.diba.es                         
montmajor@diba.es                               

CALABUIG AGRoPECUàRIA, S. L.

Casa Calabuig, s/n   / 08612 Montmajor

 649 094 508  608 093 207
 compra@vedellacalabuig.com 

CARN DE VEDELLA. NATURAL. AUTÒCTONA.

SABOROSA. AUTÈNTICA. LA VEDELLA DE CALABUIG
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La Nou                                    
Ajuntament 938 259 000
www.montmajor.diba.es                         

Olvan                                    
Ajuntament 938 250 013
Dispensari Olvan 938 228 619
Dispensari Cal Rosal 938 221 999
www.olvan.cat                                      
olvan@diba.cat                                      666

 ALIMENTACIÓ

Ca la Dolors                                      
Carrer del Forn,6  938 229 765
Botiga de queviures. Embotits i productes càrnics         
Obert diumenge de 10 a 13 h.                                         

 TURISME RURAL

Casa Cabots                                     
Masia Ferreres  938 250 906
www. casacabots.com. info@casaferreres.com
2 allotjaments ARI (allotjaments rurals independents)    
de 4 persones. Piscina.                                                    

La Pobla de Lillet                                    
Ajuntament 938 236 011
Oficina de Turisme 938 236 146
Dispensari 938 236 006
Col·legi 938 236 225
www.poblalillet.cat                               
lillet@diba.es                                        
Mercat setmanal   (dissabte)
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Esglèsia,  4              08696 La Pobla de Lillet

 938 236 001
 ssmurcarols@gmail.com

www.murcarols.com 
PETIT CELLER-BoDEGA I VERMoUTH MURCARoLS

 HOSTALERIA
Hostal Pericas                                                
Furrioles altes,2  938 236 162
www.hostalpericas.com                                       
info@hostalpericas.com.                                      
Servei Restaurant. Cuina catalana tradicional.               
Menú diari i de cap de setmana. 12 habitacions.           

HoSTAL RURAL 
SANTUARI DE FALGARS

Ctra. Santuari de Falgàs, s/n   

08696 La Pobla de Lillet    937 441 095
falgars@falgars.com     www.falgars.com 

ALLoTjAMENT I SERVEI DE RESTAURANT

guiA de SerVeiS
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Puig-reig                                    
Ajuntament 938 380 000
Policia Local 938 380 525
Centre Assistencia Primà. 938 290 019
Ràdio Puig-reig 938 380 850
Escola de música 938 290 226
IES 938 290 240
Escola Alfred Mata 938 380 296
Llar d’infants 938 290 121
www.puig-reig.cat                                  
ajuntament@puig-reig.com                     
Mercat setmanal   (divendres)

PROMOCIÓ DEPILACIÓ LÀSER  
DONA - HOME 

   TOTS EL DIES DE LA SETMANA

TRACTAMENTS FACIALS 
REJOVENIMENT 

TAQUES, ARRUGUES, FLACCIDESA...

TRACTAMENTS CORPORALS
APRIMAMENT, CEL·LULITIS, 

FLACCIDESA...

TERÀPIES NATURALS
QUIROMASSATGE, ACUPUNTURA, 
QUIROPRÀXIA,  KINESSIOLOGIA 

HOLISTICA, REFLEXOLOGIA PODAL....

Berga
C/ Pere II, 13

Telf. 938 221 067 

Puig-reig
C/ Major, 12

Telf. 938 380 337 
www.quirobell.catC/ Major, 48            Tel. 938 380 220            Puig-reig

l  Botiga de vi 
l  Menú diari 
l  Menjar per emportar 
l  Tastos de vi
l  Cuina de temporada

Restaurant
toni castaño

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

Bar-restaurant Via Véneto                   
Pau Casals, 23  938 381 911
Menú diari, tapes, plats combinats                                  

Baixador Restaurant                               
Llobregat, 22     620 829 907 938 380 002
Menú diari. Especialistes en peix i marisc.                      

Celler el Lluquet                                        
Llobregat, 42      660 710 073 938 380 982
Especialitat en vins i caves. Llesques i embotits,            
entrepans, tapes i “montaditos”.                                     
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 ESPORTS / SALUT 
Centre Gimnàstic del Berguedà        
Pau Casals, 31  938 380 148
info@centregimnastic.com                                   
www.centregimnastic.com                                   

Ribera Esports                                           
Llobregat,15  938 381 276
riberaesports@gmail.com                                    
Roba i materials per practicar tots els esports.            

Clínica Dental Claret                               
Camí de Sant Marçal, 13 baixos  938 380 545
joanclaret@telefonica.net                                     

 ALIMENTACIÓ
Cal Miquel                                                    
Major, 14  938 380 577
www.rostisseriacalmiquel.com                            
info@rostisseriacalmiquel.com                            
Rostisseria i plats preparats per emportar.                     

Dolça Seu                                                     
Major, 34  938 380 675
Pastisseria, forn de pà, saló de té.                                   
Especialitat en pastissos infantils.                                  

Carnisseria Sara                                       
Major, 20  938 380 561
Gran assortit en carn fresca, hamburgueses,                 
embotitts ibèrics i formatges                                          

Carnisseria Montse                                 
Llobregat, 16  938 290 414
Carn natural del Berguedà                                               

 ROBA - COMPLEMENTS
Roba infantil Cris                                      
Major,14  938 290 391
Botiga de roba infantil de 0 a 12 anys.                            
Suplements (sabates, gorres etc..)                                  

joIERIA CLIMENT
Llobregat,  17              08692 Puig-reig

 938 380 174
info@joieriacliment.com

www.joieriacliment.com 
INNoVACIó, ELEGàNCIA, ExCLUSIVITAT

F
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 LLAR - ELECTRODOMÈSTICS

Joan Canal i Canal                                   
Pau Casals, 27  938 380 182
Magatzem d’articles per l’hostaleria.                              
Articles de regal i per la llar.                                            

Castanyer aluminis                                 
Pau Casals, 5  938 290 835
www.aluminiscastanyer.com                               
Tancaments exteriors, portes d’interior decoratives      
mobles de cuina i bany.                                                  

 AUTOMOCIÓ

Auto-Puigreig s.c.p.                                
Pau Casals, 24  938 381 148
autopuigreig@yahoo.es                                        
Servei Oficial Ford. Venda i reparació.                             

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

Ajuntament 938 251 150
www.ajsagas.org sagas@diba.es

 TURISME RURAL

Casa Vilardaga  (La Guàrdia)  
www.calmasover.com  938 228 972

El Segnari  (La Guàrdia)  
www.calmasover.com  938 228 972

La Quar                                    

Sagàs                                    

Saldes                                    Sant Jaume de Frontanyà 
Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net             
st.jaume@diba.es                                  

 HOSTALERIA

Fonda Cal Marxandó (P) 938 239 002
www.terra.es/personal2/marxando                      
Fonda, restaurant amb servei de carta i menú                
diari (dilluns a divendres). Cuina catalana i de mercat.   

 TURISME RURAL

Casablanca    
Camí del molí s/n  938 239 280
www.turismesantjaume.com                               
RCP. 3 habitacions (1 quàdruple, 2 dobles)                     
Menú diari i festiu.                                                          

Ajuntament 938 227 667
Dispensari 938 227 678
Farmaciola 938 227 678
Parròquia 938 227 447
Taxi 938 227 026
Escola l’Albiol 938 227 306
www.santjuliadecerdanyola.cat              
st.julia@diba.es                                     

Ajuntament 938 250 400
www.stmerles.diba.es                           
st.m.merles@diba.es                             

Sant Julià de Cerdanyola  

Vallcebre                     
Ajuntament 938 227 131
Dispensari 938 227 102
 669 591 133
Escola 938 227 666
Exposició M.A. 626 696 976
www.vallcebre.cat vallcebre@diba.es
Mercat setmanal   (dimarts)

 TURISME RURAL

Cal Victòria                                                                  
Afores s/n  938 212 923
www.calvictoria.com                                             
nuriacasasballara@hotmail.com                          
A.R.I. 4 habitacions (2 triples, 2 dobles). Barbacoa.         

Ajuntament 938 238 128
Dispensari 938 238 327
Farmàcia 938 238 082
Escoles 938 238 180
Local Pirinenc 938 238 222
www.vilada.net vilada@diba.es

 HOSTALERIA

Bar Restaurant Comellas                                             
Teodor Miralles, 15  938 238 154
Menú Diari i de cap de setmana.                                     
Cuina tradicional i d’autor.                                               

Vilada                           



Ajuntament 938 258 005
Oficina de Turisme 938 258 046
Farmàcia 938 258 074
Dispensari 938 258 036
Escola              938 258 075
www.saldes.cat saldes@diba.es
Mercat setmanal   (dijous)

 CÀMPINGS

Hostal Pedraforca                                     
Barri Maçaners s/n  93 825 80 21
 93 824 10 00
hostal@pedraforca.com     www.pedraforca.com
Hotel amb 24 habitacions. Bar-restaurant                       
Vistes al Pedraforca.                                                         

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

Càmping Repós del Pedraforca        
Crta. B-400. Km. 13’5  93 825 80 44
 93 825 80 55
www.campingpedraforca.com                              
pedra@campingpedraforca.com                          
Servei de càmping, lloguer de bungalows,  bar-restaurant, 
piscina coberta i exterior.  Obert tot l’any.                    

Can Susèn   938 258 103
www.campingsusenpedraforca.com                  

 TURISME RURAL

Cal Xic                                                                
Serrat s/n  938 258 081
Residència Casa de Pagés.14 habitacions.                     
Esmorzars, dinars i sopars.                                              

Santa Maria de Merlés    
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 TURISME RURAL

Les Eres de Guardiolans                       
Crta. C-26 (Ripoll-Berga), km.161’1  938 238 264
www.leseres.com         leseres@leseres.com
6 habitacions (2 quàdruples, 2 dobles,  2 triples)            
R.C.P. ( Pensió completa). Piscina, servei wi-fi                
S’admeten animals de companyia.                                  

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

ESPECIALITATS VIñAS
Teodor Miralles, 20  08613 Vilada

 938 238 155
info@especialitatsvinas.com
www.especialitatsvinas.com

Pastisseria d’artesania
Especialitat en galetes artesanes

Viver i Serrateix          

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
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Museu Comarcal Berga 938 211 384
www.turismeberga.cat   
aj022-ofturisme@ajberga.cat                        

Museu de les Mines Cercs 938 249 025
www.mmcercs.cat   m.cercs@diba.es                                                                           

Museu del Ciment Asland 938 570 077
www.museuciment.cat  
museuciment@mnactec.com                        

Torre de l’Amo de Viladomiu Nou 
 938 250 689

Centre d’interpretació de l’Esglèsia  
de la Colonia Pons 938 250 689
 938 250 689
www.parcfluvial.cat  info@parcfluvial.org 

Museu del Bolet 938 246 067
www.museudartdelbolet.org                             
informacio@museudartdelbolet.org                

MuSEuS iNFoRMACió i TuRiSME

Consell Comarcal del Berguedà 
C. Barcelona, 49 3er. 08600 Berga 
www.bergueda.cat 938 213 553

Àrea Comarcal de Turisme 
Ctra. c-16 km 96.2 08600 Berga   
www.bergueda.cat 938 221 500

Centre Massís del Pedraforca 
Pl. Pedraforca s/n (Ajuntament de Saldes)  
tur.saldes@diba.cat 938 258 046

Parc Natural Cadí-Moixeró 
La Vinya, 1 08695 Bagà 938 244 151
pncadimoixero.dma@gencat.cat                                  

Oficina Consorci Parc Fluvial 
08680 Gironella 938 380 659
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, s/n   
www.parcfluvial.cat mail: info@parcfluvial.org                                                               

Oficina de Turisme de la Colònia Vidal 
08692 Puig-reig 938 380 093
Antiga Estació de Tren Colònia Vidal                  
www.parcfluvial.cat    mail: info@parcfluvial.org

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

EMERGèNCiESTelevisió de Berga 938 221 605
Canal 37 TDT  fax: 938 211 712
tvcbergueda@telefonica.net                         

Ràdio Berga 107.6  FM 938 210 562
www.dbergueda.cat                                         
noticies@radioberga.cat                              

Ràdio Puig-reig 938 290 025
107.3  FM  fax: 938 380 850
radio@radiopuig-reig.net                                  
www.radiopuig-reig.net                                    

BiBLioTEQuES

Puig-reig                                                                 

Guillem de Berguedà 938 380 191
Berga                                                                      

Ramon Vinyes 938 211 308

CoMuNiCACió

guiA de SerVeiS

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
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EL BERGUEDÀ,

parada i fonda
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