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E ls Castellers de Vilafranca, la colla líder del món caste-
ller, va actuar a Berga el 12 de juny passat, en el marc 
de les celebracions prèvies de la Patum d’enguany. La 

colla vilafranquina va descarregar dos castells de nou pisos i va 
completar una actuació de molta qualitat a la plaça de Sant Pere, 
plena d’un públic expectant, que va saber valorar l’esforç dels 
castellers de l’Alt Penedès (Berga ja és, “plaça de 9” castellera).

La diada castellera de Berga va ser un acte d’agermanament 
entre la Patum i els castells, les dues manifestacions culturals 
catalanes que la UNESCO distingeix amb el segell de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat.

Es tracta d’un reconeixement internacional que valora les es-
sències de dues tradicions arrelades, amb una rica història que 
la gent del poble, la que estima la seva terra, ha sabut mantenir, 
conservar i millorar. 

Són dues maneres distintes d’entendre la festa i la vida, dues 
celebracions populars que apassionen els seus actors i segui-
dors, que esborronen, que emocionen i l’expressió de les quals 
ens serveixen, també, per recordar qui som i d’on venim. 

Visca la Patum! Visca els castells! í

Castells i Patum, agermanats
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V aig conèixer l’Arcadi Alibés en l’època que a 
mi em tocava  cobrir les curses ciclistes per TVE 
i ell, molt jovenet, ho feia, crec, pel diari Sport. 
Coincidiem als vespres, sobretot, als hotels, amb 

el company Dalmases del Mundo Deportivo. Era l’any 1980. 
Només han passat 31 anys! L’Arcadi ja no va desaparèixer de 
la meva vista, almenys en els següents 18 anys. Vàrem coin-
cidir a l’Sport, després me’l vaig endur a Catalunya Ràdio i, 
allí, en Jaume Massó me’l va pispar per convertir-lo en un dels 
primers redactors de TV-3. Però vet aquí que, com si els dos 
fessin la Goma (els qui no sabeu de termes ciclistes, pregunteu 
a algú que en sàpiga) el vaig atrapar quan em van demanar 
engegar els TN d’esports i el Gol a Gol.

L’Alibés i Riera sempre m’ha semblat un home feliç. Fins i 
tot quan s’emprenya, sembla que esta fingint, i creus que en 
qualsevol instant se’t girarà i et dirà: ets un catrús... Un home 
actiu, que et transmet  bon feeling. D’ell també recordo el seu 
llit rodó-bé, la meva dona i una amiga van ser convidades un 
dia a ca l’Arcadi a menjar pasta i tot just li acabaven d’instal-
lar. Tot i això del llit, no el considero un excèntric l’Arcadi. Sí 
que n’admirava la seva persistència en les coses que volia 
fer. Com quan va començar a córrer; vull dir, a entrenar-se 
per poder córrer de debò. Ara, ja no sé quantes maratons i  
mitges maratons porta a les cames, però en aquella època em 
passava estones escoltant com millorava en les sèries que feia 
per Sant Just.

Quin tio més collonut, l’Arcadi

l’ApunT

escriu
Eduard Berraondo 

i Cavallé
(Barcelona 1956)

Llicenciat en Ciències de la Informació per la 
UAB. Va començar la seva trajectòria profes-
sional al Grup Mundo, d’on va passar a TVE, 
on va presentar programes com Polideportivo 
i Sobre el terreno. Després d’un breu pas pel 
diari SPORT, el 1983 es nomenat cap d’esports 
de Catalunya Ràdio. Un any després s’incorpo-
ra a TV3 on dirigeix Gol a Gol i els informatius 
d’esports. Torna a TVE el 1997 per presentar 
Estadio 2 i dirigir Gol Nord. Des d’aleshores 
ha col·laborat en diferents mitjans com l’Avui, 
Cope Catalunya, Onda Cero fins a arribar a 
Canal Català (2205), on actualment és director 
de Canal Català Barcelona i cap d’informatius 
del grup. Ha estat el principal impulsor del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual, del que 
va ser Degà fins juny de 2007. Fundador de 
l’Escola Superior de Mitjans de Comunicació, 
és professor de la Universitat Internacional de 
Catalunya i professor visitant de la University 
of Wolverhampton (Regne Unit). Actualment 
és conseller de la CCMA (Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals).

Vàrem viure els primers 15 anys de TV-3 plegats, i sempre 
pensaré que van ser uns grans anys aquells. Potser a mi em van 
sobrar els dos darrers, però vaja..., el cert és que el destí ha 
volgut que, ara farà tres anys i escaig, ens haguem retrobat, i 
ja sigui en sopars de celebració (això de celebrar que el Rius 
es jubila o que n’hi ha que vàrem entrar a TV-3 fa 25 anys és 
força masoquista...) hem pogut tornar a xerrar.

Sempre recordaré l’Arcadi perquè, algunes vegades, tenia 
la sensació que patia el mal de “San Vito”, que deia la meva 
àvia quan es referia a aquella gent que no sabia parar quiet.
Recordaré l’Arcadi per aquell dia que vaig dir a càmara una 
bestiesa perquè algú havia afegit quatre paraules al telepromp-
ter. El recordo quan s’acosta Nadal, perquè ara no el tinc a 
tocar perquè em vengui la loteria dels Pastorets de l’Ametlla de 
Merola... Quin tio més collonut, l’Arcadi... í
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escriu

Jordi-Pau 
Caballero

Tècnic esportiu especialitzat en 
esports i turisme de muntanya. 
D’arrelament berguedà, i de 
sentiment pirinenc. 
Inspira la seva lletra en el lle-
gat de la cultura excursionis-
ta, i la seva activitat -tant la 
personal, com la professional 
i l’esportiva- en la innovació 
en el camp de l’activitat física 
saludable. És Nordic Walking 
National Coach per la INWA.

Arcadi 
Alibés
i Riera

5tastaestiu

Des de ben petit es va aficionar amb 
passió als esports, i va decidir que    
seria periodista. S’hi dedica professio-
nalment des del 1978 i ha treballat als 
diaris Sport i el noticiero universal, 
a catalunya ràdio i, des del 1984, a 
TV3. Paral·lelament a la seva carrera 
professional, des del 1983 es dedica 
intensament a les curses de fons, en 
particular a la marató. És membre 
del Seven continents club i del 
100 Marathons club. La seva filo-
sofia és clara: a diferència d’un atleta 
professional, un corredor popular no 
es jubila mai.
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—Explica’ns la teva vinculació amb la 
comarca del Berguedà.
—Vaig nàixer a l’Ametlla de Merola l’any 
1959, tot i que la meva família no era ori-
ginària de la comarca del Berguedà, sinó 
que en els anys 50 van venir d’Osona-
Ripollès, per treballar a la fàbrica. El meu 
pare feia d’hortalà de l’amo, i per això a 
casa meva li deien Ca l’Hortalà. Vaig 
passar tota la meva infància aquí, a on 
som ara, i sempre que puc m’hi escapo. 
Hi continuo tenint molta vinculació..., el 
cross que fem cada any... sempre que puc 
m’escapo i hi vinc.
—D’on ve la teva dèria pel món de l’es-
port?
—Una mica pel fet d’haver nascut en un lloc 
com l’Ametlla, on sempre estàs al carrer. 
Quan parlo de la infantesa amb gent de 
la meva edat de Barcelona, la diferència 
és que aquí sempre estaves al carrer, ju-
gant i corrent. L’esport com a pràctica és 
una cosa que sempre he portat a la sang. 
L’esport com afecció també em ve de molt 
petit, quan al matí ja em comprava un di-
ari esportiu… Recordo, que quan la Set-
mana catalana de ciclisme pas-
sava per aquí, anava a veure Merck, 
Ocaña i els ciclistes de l’època. Em vaig 
afeccionar molt al futbol i al ciclisme, els  

esports que més m’agradave de seguir. 
Com a esport de pràctica, l’afició per  
córrer la tinc de tota la vida.
—Professionalment, quin ha estat el 
moment més emotiu?
—Recordo que em va agradar molt anar a 
cobrir el Mundial de futbol de Mèxic 
del 1986. Ja treballava a tv3 i cobrir un 
mundial per a mi era la culminació de la 
carrera que havia escollit, i en qual havia 

anat progressant. Professionalment va ser 
una satisfacció molt gran. I recordo també 
la primera vegada que vaig cobrir el Tour 
de França. Si quan era petit i anava a 
veure la volta catalana a Queralt o a Man-
resa, i m’haguessin dit que un dia, jo, cobri-
ria el Tour de França... Ostres! hagués 
al·lucinat. O l’any 1985 que, com a TV3 
vaig cobrir la Marató de nova York, 
que ja l’havia correguda al 83 dos anys 
abans, per primera vegada. I segur que em 
deixo molts altres moments. Són tants anys...
—S’està magnificant l’esport espectacle 
versus la pràctica esportiva?
—Si i no. En part sí perquè estem vivint una 
etapa en que els programes que en diem 
“escombraria”, tipus premsa del cor, estant 
proliferant i s’estan fent molt famosos. Però, 
per altra banda, també estem vivint un 
boom de l’esport popular com a pràctica, 
concretament les curses de fons en són un 
exemple. Cada vegada hi ha més gent que 
participa en curses de fons..., de 10 km, 
les més típiques... Tenim un calendari ple de 
curses i cada vegada hi ha més gent que 
s’hi dedica, perquè la gent s’adona que 
l’activitat física comporta una millor qualitat 
de vida, i que és important deixar de la vida 
sedentària i canviar-la per una vida de salut, 
i per tot plegat. A finals dels anys setantes 

A L’AMETLLA DE MEROLA AMB EL SEU AMIC MATEU FITé.

 A l’Ametlla de  
 Merola hi vaig 
pasar la meva infància, 
i sempre que puc 
m’hi escapo”

“
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i vuitantes, quan vaig començar, el fet de 
córrer no era tan popular com ho és ara. La 
gent s’ha adonat que l’esport és bo per estar 
bé físicament i mentalment, i la forma més 
senzilla de fer esport, és córrer...
—Què et dona l’esport?
  —El més important és la qualitat de vida i 
la salut. Jo no sé si és el córrer o no, però 
el cert és que fa 30 anys que corro i en 
aquests 30 anys jo no he estat mai malalt, 
ni tan sols conec el meu metge de capçale-
ra. Fins i tot crec que la pràctica esportiva 
comporta un estalvi per a la Seguretat So-
cial. Pot haver un component genètic i el 

que vulguis, però jo estic convençut que la 
bona salut depèn, en una part, del fet de 
portar una vida esportiva i una vida sana, 
que fa que et trobis bé i que et permet men-
jar més de tot, sense preocupar-te massa. 
Jo ja fa 25 anys que peso em mateix i que 
no m’haig de preocupar del que peso. Fins 
i tot no és un tema només físic, sinó psíquic, 
ja que et trobes millor. El moment de córrer 
és un moment del dia molt agradable que 
aprofites per estar amb tu mateix, per rela-
xar-te, i notes que et dóna més vitalitat.
—Podries citar un moment especial que 
recordis de la pràctica esportiva?

—Com tot a la vida, sempre passes per di-
ferents fases. Quan comences a descobrir les 
curses i comences a descobrir les maratons, 
encara prima el moment del rellotge, el que 
en el meu llibre vaig definir com la “marqui-
tis”. Sempre que baixes de les tres hores a la 
marató o que aconsegueixes millors resultats, 
et produeix satisfacció. El que passa és que, 
amb el pas del temps, acabes valorant altres 
coses, com estar bé de salut, no haver estat 
mai malalt, poder menjar de tot, conèixer 
món, viatjar... Valores més aquestes coses 
que no pas tenir deu maratons corregudes 
per sota de les tres hores... Això només són 

DIFERENTS MOMENTS DE LA VOLTA AL MóN A TRAVéS DE LES SEVES MARATONS.

 Si quan anava  
 a veure la volta 
catalana a Queralt 
o a Manresa, 
m’haguessin dit 
que aniria a cobrir 
el Tour de França, 
ostres,hagués al·lucinat”

“
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números. Evidentment que n’estàs orgullós, 
forma part de la teva vida, però és el passat. 
Amb el pas dels anys, valores molt més les 
vivències i l’aspecte filosòfic del córrer que no 
pas allò estrictament numèric. He fet mara-
tons als cinc continents, fins i tot l’Antàrtida, 
he conegut moltíssima gent... i, a la llarga, 
et quedes amb això que deia, intentant que 
pugui que no apareguin les lesions i no preo-
cupar-te tant del ritme, i tenir més probabilitat 
d’allargar la teva vida esportiva.
—Algun moment colpidor que recordis?
—Afortunadament, he patit molt poques 
lesions, però també he viscut la cara amar-
ga de l’esport, com quan vaig tenir una 
lesió muscular als bessons, just a les portes 
d’anar a fer dues maratons als Estats Units, 
una a San Louis, que formava part del meu 
projecte de les maratons olímpiques, i una 
altra a Boston. I, és clar, a la frustració de 
no poder anar-hi i intentar de fer-les totes 
dues –ja tenia el viatge pagat i les vacan-
ces concedides–, el fet d’haver d’abando-
nar representa una frustració extra. Afortu-
nadament, he viscut poques lesions, però 
les suficients per fer-te veure el dolorós que 
pot ser una lesió que et trenca els plans, 
els projectes... I aprens a valorar més tot el 
que has fet, fins i tot quan estàs bé. Hi ha 
moments que estàs entrenant i que et trobes 

a gust i que tot va bé i aleshores et ve a la 
memòria: recordes quan vas tenir la lesió 
per anar a San Louis?...
—Quins són els valors de l’esport?
—Molts. Jo el que destacaria més és el de 
la companyonia, l’anar descobrint cada 
vegada més gent que pensa com tu. Vas 
fent moltes coneixences, t’adones que és 
un fenomen universal, vas a córrer on sigui 
i veus que l’ambient és el mateix, amb la 
mateixa filosofia de vida. A casa nostra, 
cada vegada s’incorpora més gent nova i 
t’adones que l’esport popular és molt sentit, 
una mica separat del professional –més del 

S’ha escrit un llibre

Córrer per ser feliç. 
42 motius i 195 raons 
per córrer
“Per què correm? Per què desafiem el 
temps i sortim de la comoditat de les 
nostres cases per anar a fer quilòme-
tres i complir un pla d’entrenament al 
qual no ens obliga ningú? Què tro-
bem en el fet de córrer? Aquesta és 
la pregunta que tantes i tantes vega-
des ens han fet per tot arreu els que 
no corren, els companys de feina, els 
amics o, fins i tot, la família. Una pre-
gunta difícil de contestar perquè porta 
incoporada tota una filosofia de vida, 
una filosofia que només entenem els 
que correm”.

Un llibre 
d’èxit amb 
3 edicions 
al carrer

 El que més 
 destacaria 
de l’esport és la 
companyonia que 
hi ha i que vas 
descobrint cada 
vegada més gent 
que pensa com tu”

“
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L’AUTOR DE L’ENTREVISTA PRACTICANT AMB L’ARCADI EL NORDIC wALKING.

tipus espectacle i elitista de quatre privilegi-
ats que tenen condicions per practicar-lo i 
per guanyar-s’hi la vida–. L’esport popular, 
en certa manera, és més autèntic, encara 
que tingui menys qualitat esportiva.
—Que en diries de l’esport de múscul i 
del que viu amb les vísceres?
—Bé, jo no diria que tot l’esport professional 
sigui esport víscera. Això està passant últi-
mament. Abans, l’esport professional si que 
era més pur, la lluita de l’un contra l’altre per 

veure qui era millor, sense cap component 
extern. El que passa, és que els últims anys 
ha evolucionat una mica cap això i que ara, 
el tema de la premsa i la televisió esportiva 
s’està convertint més en un espectacle del 
cor. Es parla molt més dels aspectes que 
comporta l’entorn que no del tema estric-
tament esportiu –de com ha anat el partit, 
de les tàctiques–. Sembla ser que tot això 
queda en un segon terme, lamentablement.
—Creus que des dels mitjans es fa 
prou difusió de l’activitat física salu-
dable, no competitiva, com la darre-
ra tendència de la marxa nòrdica?
—No, sens dubte que no se’n fa prou. és 
a dir, jo mateix, que tant conec els dos ti-
pus d’esports, paradoxalment em dedico 
a fer difusió d’aquest esport més compe-
titiu, tot i que des de Televisió de Catalu-
nya intentem cobrir també totes aquestes 
activitats més populars. L’esport saludable 
no competitiu, però, és una assignatura 
pendent, una mica al marge, i que potser 
té més requesta en altres programes no 
esportius. Confio però que, en el futur, 
acabarà entrant. Personalment, tot i prac-
ticar les curses, recomano a la gent tot 
tipus d’activitats que serveixin per evitar el 
sedentarisme. Continua, però, essent un 
repte, a redós de l’esport professional. í

 Ara, el tema  
 de la premsa 
i la televisió esportiva 
s’està convertint més en 
un espectacle del cor, 
es parla massa dels 
aspectes que comporta 
l’entorn”

“
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10è
Un altre cop amb la calor 

i el bon temps del juliol, 
i com un avanç de les va-
cances d’agost, arriba el 
Festival de la Baells.

En aquesta ocasió el Festival de la 
Baells està d’aniversari ja que com hem 
comentat és la desena ocasió en que es 
realitza; es celebrarà al llarg dels dies 
22, 23 i 24 de juliol i contarà amb les 
activitats ja tradicionals com el concurs 
de fotografia de la Baells, la travessa po-
pular de natació o el concert del dissabte 
a la nit i d’altres novedoses com el Show 
Acro Paramotor i els segways. 

El 10è Festival de la Baells comen-
çarà el divendres dia 22 de juliol amb 
el 3er concurs de pintura ràpida i dona-
rà pas al gruix de les activitats que es 
realitzaran al llarg del cap de setmana 
comprès entre els dies 23 i 24 de juliol. 
Així doncs el dissabte es realitzarà el 8è 
concurs fotogràfic de la Baells, el triatló 

infantil del Berguedà, el triatló popular 
esprint, un gran nombre d’activitat infan-
tils al llarg del dia, activitats esportives 
amb esferes aquàtiques i segways, i un 
tast de vins i productes de la terra per 
assaborir millor el capvespre berguedà a 
partir de les set de la tarda. Finalment 
a les onze de la nit el gran concert del 
Festival de la Baells amb els Sabor de 
Gràcia i la seva famosa rumba catalana. 

En el transcurs del diumenge igual-
ment es realitzaran un gran conjunt d’ac-
tivitats com el 2n concurs de pesca infan-
til, la 11a travessa popular de natació, 
un conjunt d’activitats esportives entre les 
que hi hauran segways, piragües i pati-
nets, moltes ativitats infantils, l’arrossada 
popular, l’exhibició d’esquí aquàtic, el 
Show Acro Paramotor i el Castell de focs. 
Aquest desè Festival de la Baells és més 
lúdic, fresc, musical i familiar que mai, i 
com sempre totes les seves activitats són 
gratuïtes i obertes a tothom.

22, 23 i 24 de juliol de 2011

FeSTeSd’eSTiu
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El 8 de juliol es dóna el tret de sortida, 
a Bagà, a la 19a edició de les Festes de 
la Baronia de Pinós, convertides en un re-
ferent dins l’àmbit de la cultura popular 
catalana.

Bagà disposa d’un patrimoni històric 
únic del segle XIII. Magníficament conser-
vats, els carrers del seu nucli antic medieval 
i la plaça porxada son l’escenari on es cele-
bren les Festes de la Baronia de Pinós.

L’any passat van passar milers de per-
sones per aquesta petita vila de poc més de 
2.000 habitants. Aquest any, l’inici de les 
festes és el dia 8 de juliol, però, de entre tots 
els actes, destaca especialment el cap de set-
mana del 16 i 17 de juliol quant es celebra la 
Fira d’artesania i oficis tradicionals. És lla-
vors quan un centenar d’artesans, més de 35 
oficis diferents, treballen amb estris i utillat-
ges que ens tralladen a una altra época. Els 
mestres artesans proposen tallers i exposen 
les seves obres als carrers i places de la Vila 
als sorpresos i encuriosits visitants. És, sens 
dubte, una de les reunions d’arts i oficis tra-
dicionals més importants de Catalunya.

Única, amb més de 35
oficis, 100 artesans
treballant en directe i
25 tallers participatius

FeSTeSd’eSTiu

natura
història
arts i oficis
gastronomia
cultura

IV Fira monogràfica 
d’artesania i oficis 
tradicionals a Bagà

12
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Un cohesionat teixit associatiu i la rica 
vida cultural de Bagà, han permès crear unes 
festes autèntiques, fora d’artificis, que han 
aconseguit convertir-se en un model organit-
zatiu a seguir per la resta de fires de l’estat.

Hi ha activitats consolidades any rere 
any, com el sopar a la plaça porxada del 
(s.XIV) on és imprescindible assistir vestit 
d’època, la fira de productors agroalimenta-
ris del Berguedà; les visites teatralitzades o 
la demostració d’oficis artesans.

Però, tot i l’èxit de les edicions anteri-
ors (aproximadament 20.000 visitants en 
7 dies, l’any 2010), aquest any destaquem 
com a interessants novetats, el tast de vins 
amb productes agroalimentaris de la comar-
ca, la presència a les Festes de l’Associació 
d’Artesans de l’Occitania (França), així com 
una zona de jocs per als més menuts.

En total, unes 80 activitats que duen a 
terme més de 50 entitats participants.

A més, enguany, les Festes de la Baro-
nia de Pinós tenen el valor afegit de l’esceni-
ficació del Rescat de les 100 doncelles.

Festes amb valor afegit
Les Festes de la Baronia de Pinós són úni-
ques i es diferencien de la resta de fires 
que s’han estès per la geografia catalana 
gràcies al nivell d’exigència qualitativa i 
per 4 fets diferencials.

1. Eix temàtic: la festa d’aquest any 2011 
es desenvoluparà al voltant de la llegenda 
del Rescat de les 100 donzelles, que dota
a les festes d’un ambient familiar, acolli-
dor i autèntic (lluny d’escenaris artifici-
als, de disfresses i cartró pedra).
2. Escenari natural: el nucli antic del po-
ble de Bagà, del segle XII, magníficament 
conservat.
3. Filtre previ: per tal de mantenir el ni-
vell qualitatiu de la fira, es realitza un 
procés de selecció dels artesans, exigint 
el carnet atorgat per la Generalitat de 
Catalunya, amb l’assessorament de la 
FAAOC. Igualment per a les parades de 
productes agroalimentaris, on es compta 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Productors Agroalimentaris del Bergue-
dà (impulsada pel CFI), que garanteix 
l’oferiment de productes artesanals de 
qualitat.
Així, en ambdos casos, s’assegura la ven-
da i la exposició de productes artesans 
qualitatius, amb segell de confiança.
4. Diferenciació: el bagatge històric i l’èxit 
de les edicions passades, no resta l’in-
terés i la voluntat d’innovar, de dotar de 
discurs i valor a les festes, per aconseguir 
diferenciar-se i desmarcar-se d’altres po-
bles o empreses que generen mercats me-
dievals, fires de dubtosos artesans, etc...



Del 2 al 10 d’agost a La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet acull un any més una intensa setmana a Grans Mestres i jugadors vinguts 
d’arreu que donaran mostra del seu enginy i de les seves estratègies en cada jugada. Art i 
ciència es combinen per oferir la XXI edició de l’Obert Internacional d’Escacs. 

Fent un recorregut al passat i esbrossant el que han estat les diferents edicions del 
“Open”, destacaríem sens dubte la varietat de jugadors que l’han visitat. Des d’aquells es-
cassos en nombre de les primeres edicions, han passat per La Pobla jugadors de mes de 20 
països diferents. 

Hem de destacar la XI Partida Vivent d’Escacs. Aquesta representació és la branca central 
de la setmana d’escacs a La Pobla. Per la seva originalitat, espectacularitat i bellesa, desperta 
gran interès als habitants de la Vall i als visitants, anhelosos d’esbrinar el desenllaç de la partida. 
Els poblatans, tant els comerciants com els veïns, són els grans protagonistes per a la seva impli-
cació i participació en la mateixa. Un pessic d’història reflectit en una magnífica partida d’escacs.

El diumenge 7 d’agost, a partir de les 10 de la nit i a la plaça de l’ajuntament tindrà lloc, 
sobre el gran tauler de marbre, l’enfrontament entre les tropes del Rei Pere el cerimoniós i 
els genovesos. Les jugades que es descriuran són fruit d’una de tantes batalles que va lliurar 
el comte Arnau Roger de Pallars i els cavallers més lleials de la baronia dels Mataplana a 

l’illa de Sardenya. L’enfrontament que es disputarà es situa en aquesta illa on els genovesos 
promovien continues revoltes, i aquest és el motiu de la crida d’ajut què fa el Rei Pere als seus 
nobles cavallers per a organitzar una expedició i així el 15 d’agost del 1353, les tropes del Rei 
i els nobles encapçalats per Arnau Roger de Pallars es dirigiren cap a l’illa de Sardenya per 
esmorteir aquestes revoltes. Hem d’esperar el dia assenyalat per veure el desenllaç d’aquest 
enfrontament. No us ho perdeu!

Finalitzada la partida, el bàndol vençut rendirà acatament al vencedor de forma que el 
seu Rei farà una profunda reverència davant el seu homònim vencedor. Els últims compassos 
musicals envaeixen l’ambient, i els focus s’apaguen momentàniament mentre el públic ovaci-
ona. La representació ha acabat.

La gran afluència d’espectadors, no és sols durant el desenvolupament de la Partida Vi-
vent, sinó també durant els dies previs i posteriors on poden ser partícips de diversos actes que 
complementen aquesta setmana esportiva: el diumenge 7 d’agost al migdia, partides a l’aire 
lliure amb un tauler gegant d’escacs, i dijous 4 d’agost, les “simultànies” al carrer Verger, que 
cada any apleguen un nombre més elevat de participants, sens oblidar el torneig local per a 
iniciats que ja fa uns anys motiva als mes joves de La Pobla.

XXI Edició de l’Obert
Internacional d’Escacs
XI Partida Vivent d’Escacs
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Ja fa 49 anys que es celebra el Concurs Interna-
cional de Gossos d’Atura a Castellar de n’Hug. 
Va nèixer el 1962 de les trobades que feien una 
colla de pastors de la comarca on competien per 
a demostrar qui tenia el millor gos d’atura.

Forma part del Campionat de Concursos de 
Gossos d’Atura dels Països Catalans. És la millor 
promoció turística del poble, sobretot per la seva 
llarga continuïtat.

Aquesta celebració, té una gran significació 
com atractiu turístic, ja que ens ensenya la tradi-
cional professió de pastor, actualment molt extin-
gida i en perill de perdre’s totalment.

El concurs hi participan pastors qualificats 
de França, Andorra, País Basc, Aragó, Illes Ba-
lears i Catalunya i es divideix en dues proves.

El proper 28 d’agost 
a les 11 del matí, 
al Prat del Castell

49è Concurs Internacional
de Gossos d’Atura
de Castellar de n’Hug
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A partir de 1914, a més del transport de mer-
caderies, va prestar servei públic de viatgers, fent 
sortir de l’aïllament la zona de l’Alt Berguedà.

La fàbrica Asland del Clot del Moro va funcio-
nar de 1904 fins a 1975. Els darrers propietaris, 
Lafarge-Asland, van vendre per un preu simbòlic 
la propietat a la Generalitat de Catalunya l’any 
1996. Actualment està adscrita al Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya, (mNACTEC) 
el qual hi ha ubicat el Museu del Ciment de Cas-
tellar de n’Hug. El juny de 2005 la fàbrica i el 
seu entorn van ser declarats bé cultural d’interès 
nacional, en la categoria de monument històric.

La visita al museu permet entendre l’impressio-
nant conjunt de les restes d’aquest complex indus-
trial aixecat per un grup d’industrials que avui con-
sideraríem visionaris tenint en compte les dificultats 
tècniques i de transport per bastir-hi una fàbrica 

d’aquesta importància, que va subministrar ciment 
en moments de  fort creixement de la societat indus-
trial, necessitada tant de noves infrastructures com 
d’habitatges i nous espais de producció.

Aprofita i visita fins el 31 d’agost amb el preu 
de l’entrada del Museu l’exposició itinerant  “FA-
BRIQUEM EMOCIONS”. La mostra vol fer des-
cobrir al públic l’atractivitat i d’interès del turisme 
industrial per tots els públics. Fabriquem Emocions 
també disposa d’un espai anomenat “Flipa amb 
la indústria” destinat als més petits, on podran ju-
gar amb eines de diferents oficis (jocs simbòlics) 
o amb interactius multimèdia; posant-se de relleu 
que el turisme industrial és una bona opció per fer 
en família.

L’exposició mostra un muntatge museogràfic 
pràctic i versàtil que facilita la seva itinerància. Es 
presenta en tres idiomes: català, castellà i francès.

MuSeuS

Museu del 
Ciment Asland

16

L’any 1901 Eusebi Güell i altres socis van fundar 
a Barcelona la “Compañía General de Asfaltos y 
Portland, S.A. Asland”, una societat dedicada a la 
fabricació de ciment pòrtland. L’espai escollit per a 
aixecar la primera fàbrica d’aquest tipus de ciment 
a Catalunya va ser el paratge del Clot del Moro, al  
municipi de Castellar de n’Hug, a l’Alt Berguedà.

Les pedreres de roca calcària, i la proximi-
tat de recursos energètics per a fer funcionar la 
fàbrica, van ser els motius per els quals es va 
decidir aquest emplaçament. L’aigua de la cap-
çalera del riu Llobregat, mitjançant una impressi-
onant canonada, es va fer servir per moure les 
turbines, i el lignit del Catllaràs i, més endavant, 
el de Fígols, va proporcionar l’energia calorífica 
necessària per a la producció del ciment. 

Per al transport del ciment l’empresa va cons-
truir un tren secundari, l’anomenat popularment 
“carrilet”, ja que va ser el més petit dels ferro-
carrils d’ús públic de l’Estat espanyol; amb una 
amplada de via de 60 cm va connectar amb la 
xarxa de Guardiola de Berguedà.
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Plaça del Castell, s/n          08696 Castellar de n’Hug
Tel. i fax 938 257 016

INFORMACIÓ I CONCERTACIÓ DE VISITES:
Paratge del Clot del Moro, s/n     08696 Castellar de n’Hug
Tel. +34 938 257 037 + 34 938 257 077
Fax. +34 938 257 066
museuciment@mnactec.cat
www.museuciment.cat

Museu del Pastor
S’ha obert el nou Museu del Pastor, ofici que s’està 
perdent i molt important antigament en el nostre país. 
Aquest museu ofereix un recull d’informació sobre el 
passat, present i futur del pastor; i un conjunt d’ob-
jectes del passat utilitzats per l’home de muntanya 
per la subsistència: estris, guarniments pels animals, 
utensilis de pastors.

El Museu del Pastor és un centre de documen-
tació sobre l’ofici del pastor, donant-lo a conèi-
xer i actuant com a canal dinamitzador de la 
memòria històrica.

HORARI: 
Del 24 de juny a l’11 de setembre.
De dilluns a diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Del 12 de setembre a l’1 de novembre.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
Laborables, prèvia concertació.
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de Barcelona a Sant corneli 
L’excavadora de vapor Bucyrus és una de les peces més 
importants de la col·lecció del Museu de les Mines 
de cercs. Ocupa un destacat espai, al centre de la 
plaça Sant Roman, una antiga enderroc de la mina 
del mateix nom, enfront del museu i el poble miner. Des 
de novembre de 1998 dóna la benvinguda a tots els 
visitants del museu i de la colònia minera. 

L’excavadora era propietat de l’empresa Foment 
d’Obres i Construccions, SA (FOCSA) que el 1984 la 
va cedir al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC). S’instal·là inicialment i prè-
via restauració, a l’entrada del museu que té la seu a una 
de les ciutats més industrials de Catalunya, Terrassa. 
Aquesta fou la seva segona casa fins que a l’octubre de 
1998 es va traslladar al Museu de les Mines de 
cercs, un museu del sistema del mNACTEC.

El trasllat des de Terrassa fins Cercs va ser laboriós. 
El trajecte que separa ambdós nuclis industrials i culturals, 
uns 70 quilòmetres, es va efectuar gràcies a un transport 
especial i de nit. Els últims 3,5 km van ser els més difícils 
ja que la carretera és, a més d’estreta, molt serpentejava 
i salva un desnivell de 400 m. 

L’excavadora blau-grana del 
Museu de les Mines de Cercs

A finals de 1998 s’estaven ultimant els treballs de 
construcció i restauració de la primera fase del MM-
cercs. Amb l’objectiu de realcen el gran espai de la 
plaça Sant Roman, antiga enderroc de la mina del ma-
teix nom, i al mateix temps per mostrar el desig d’instal lar 
en aquest espai una exposició permanent de maquinària 
minera, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya va acordar traslladar l’excavadora al nou 
museu i d’aquesta manera significar visualment l’inici de 
l’equipament museístic. 

Entre maig i juliol de 2003 l’empresa de restauració 
Ciutat Vella de Barcelona va restaurar l’excavadora. 
Les restauradors Cristina Tió i Marta Vilà, amb una 
llarga experiència en treballs de restauració de béns mo-
bles i immobles van ser les encarregades de consolidar 
tan magnífica peça. 

...passant pel camp nou
Es un excavadora excepcional des del punt de vista 
tècnic però també pel molt que ha fet i a on ho s’ha 
fet. Potser de tots els treballs en els quals ha participat, 
destaca per la seva notorietat i popularitat, la construcció 
de l’estadi del Fc Barcelona, el nou camp. Si la 

voleu veure treballar podeu consultar fer-ho a YouTube 
buscant Imatges de TV3 de la construcción del Camp 
Nou 1954–1957 o a l’adreça http://www.youtube.
com/watch?v=DX8H9xH_HDI 

En el magnífic reportatge que va fer TV3 en motiu de 
la celebració dels cent anys de la fundació del Club, i 
concretament a partir del minut 3:26 veureu com treballa 
i com de la imponent xemeneia surt el fum negre que 
feia el carbó que cremava a l’interior de la seva caldera: 
carbó de Fígols. 

Quins tips de treballar! 
La nostra excavadora treball en múltiples obres públiques 
d’importància, especialment a la ciutat de Barcelona, 
entre les moltes destaquem: 
• El soterrament de la línia ferroviària MZA al seu pas pel 
cèntric carrer Aragó i la construcció de la nova estació 
de Passeig de Gràcia. Aquesta obra va permetre urba-
nitzar dues de les vies més importants de la ciutat, el carrer 
Aragó i una part important del Passeig de Gràcia, una 
de les més cosmopolites de la capital catalana (1928). 
• La construcció, en diferents etapes, de la línia 1 del 
metropolità barceloní (1928-1945). 
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• La construcció de l’avinguda Diagonal fins a la plaça 
Francesc Macià, l’emblema de la nova Barcelona 
(1928-1931). 
• L’aeròdrom de Sitges (1930). 
• La construcció de l’estadi del FC Barcelona 
  (1954-59). 

una màquina excepcional 
L’ús de màquines de vapor en la construcció pública no 
es va generalitzar a Espanya fins als anys vint del se-
gle XX. Catalunya i molt especialment Barcelona van 
conèixer les primeres màquines de vapor quan la ciutat 
plantejo el gran procés de transformació urbana arran de 
l’organització de l’Exposició Universal de 1929 

L’empresa constructora Foment d’Obres i Construc-
cions, SA (FOCSA), fundada el 1900 a Barcelona va 
adquirir, l’any 1922 l’excavadora de vapor Bucyrus a 

l’empresa britànica que s’havia especialitzat en la cons-
trucció de grans màquines per a obres públiques, entre 
les quals es destacaven, especialment, les excavadores. 

L’empresa Bucyrus Foundry Manufacturing Company 
va néixer l’any 1880 a Ohio (USA) amb l’objectiu de fa-
bricar material ferroviari però aviat, el 1882, van construir la 

primera excavadora i iniciaren una llarga trajectòria que els 
ha convertit en una de les més antigues i importants empreses 
dedicades a la Producción de màquines d’excavació. 

El 1883 Bucyrus produeix la seva primera dragalina 
i el 1889 ja es publicitaven com la companyia que po-
dia oferir “les millors i més grans excavadores i dragues 
del país.”; el 1894 Bucyrus havia venut 171 pales, 
quatre de les quals es van utilitzar  per cavar el canal de 
drenatge de Chicago. També van començar a introduir 
els seus productes en la mineria i van seguir participant 

Horaris d’estiu del Museu de les Mines de cercs: 
Laborables de l’1 de juny al 30 de setembre: 10a 14 i 16 a 19. 
Caps de setmana i festius, de divendres sant al 30 de setembre: 10 a 19
Dilluns obert els mesos de juliol, agost i fin la 1a quinzena de setembre.
Tel. 938 248 187 www.mmcercs.cat

en els majors projectes d’excavació per tot Estats Units. 
Bucyrus va construir dragues per a les mines d’or de 
Califòrnia, pales per a les de ferro de Mesabi, i les 
dragues muntades sobre una llanxes remolcades per a 
l’ampliació del port New York, el projecte de moviment 
de terres més gran dels Estats Units entre 1902 - 1912.  

Les pales Bucyrus van ser imprescindibles en l’excavació del 
Canal de Panamà, un dels projectes més grans d’excava-
ció dels primers anys del segle XX. Setanta-set pales Bucyrus 
ajudar a treure més de 172 milions de metres cúbics de runa 
per crear aquest canal entre 1904 i 1914. 
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escriu Pep Masana (periodista)     n  il·lustració Klara Niubó

A l Berguedà, com a tot el Pirineu, les 
vaques havien estat fins a la segona 
dècada del segle XX uns animals de 
treball o de carn. No és fins al 1914 
que arriben les primeres vaques lle-

teres brunes de Suïssa i ho fan com a recurs econòmic 
després de la desaparició del negoci del vi a la muntanya 
per culpa de la fil·loxera. Amb el temps, Catalunya ha 
esdevingut prou potent en el sector de la indústria lletera, 
sobretot en llet envasada, iogurts o formatges frescos.

Temps enrera era usual en cada poble la figura de la llete-
ra que passava a vendre llet fresca per les cases. Ara són les 
màquines expenedores qui fan aquest servei. La llet de vaca 
té una reglamentació molt estricta a nivell de qualitat sanitària 
(bacteris i recomptes cel·lulars). La realitat actual ve marcada 
per l’aplicació de les quotes lleteres de Brussel·les, el preu de 
la llet, el fort augment de les matèries primeres que intervenen 
en la producció de llet, i la disminució d’explotacions.

El Berguedà, que de les 14 comarques considerades 
“lleteres” de Catalunya continua sent la que té menys quo-
ta amb un 2’58%, i menys cens de vaques lleteres. Igual 
que a la resta de país perd explotacions però guanya 
quota i caps bovins, això s’explica per la intensificació i 
expansió de les granges que resten. 

A Catalunya es poden trobar varis productes làctics:

 Frescos. (formatge fresc, mató, recuit, brossat). Alt 
contingut en aigua. Gairebé sempre sense sal. Poca 
durada, 4 a 10 dies. Sense escorça.

	Madurats. (formatge garrotxa, serrat, drap, tendre, 
madurat, oli, blau, tupí). Poc o molt procés de madura-
ció. Poc contingut d’aigua. No caduquen, s’hi afegeix 
ferments a la llet.

 llet fermentada (iogurt, kèfir). Parteixen de la fer-
mentació a través de diferents ferments làctics de la llet.

è  llet fresca (llet pasteuritzada i a vegades homoge-
neitzada) per ser envasada i consumida en 10 dies. 
Sabor més autèntic i de valor nutricional superior.

 pastissos i postres. Han agafat prestigi per la seva 
textura i gust.

D’altra banda, l’ofici de formatger és nou a Catalunya. 
Abans els formatges els feien els pastors amb la llet del seu 
propi ramat. Per un pastor, el més important era el xai, des-
prés la llana i l’últim el formatge, un producte d’autoconsum 
(a Castellar de n’Hug van arribar a agafar certa fama). 

Als anys 80 l’aparició en el món agrari dels anome-
nats “neorurals” comporta un “boom” en l’elaboració de 
formatges com a complement d’una economia, on les pe-
tites explotacions lleteres tendien a desaparèixer per les 
quotes lleteres de Brussel·les. La poca diversitat de refe-
rents al país, amb una única D.O.P. Fa que hi hagi molta 
innovació i atreviment en els formatgers i molta varietat.

Al Berguedà els formatges s’elaboren dues terceres 
parts amb llet de cabra. L’ofici ha permès recuperar i con-
servar els formatges típics i tradicionals del país, sense 
obviar els nous coneixements de l’avenç tecnològic, com-
portant un gran augment de la qualitat com es va poder 
comprovar al passats World Cheese Awards del 2010, 
concurs mundial del formatge celebrat a Birmingham on 
es van presentar 2.700 formatges provinents de trenta es-
tats diferents i on vuit formatges catalans van aconseguir 
deu medalles (3 d’or, 5 d’argent i dues de bronze), repe-
tint medalla del 2009 dos formatgeries: el Serrat Gros 
d’Ossera i els Formatges Bauma de Borredà (Berguedà) 
amb el seu formatge de cabra cremós.

La Llet i el formatge

(Documentació extreta de ACREFA –Associació Catalana d’Elaboradors de Formatges Artesans– i del document de treball nº 4 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.)
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Formatges Betara
Plaça Esglèsia, 8 Perafita (Lluçanés)
Indústria, 12 Olost de Lluçanés
tel. 938 880 852                                  
www.betara.cat info@betara.cat

Agrolàctic3
La Parera. Afores, s/n   08611 Olvan
tel. 659 492 254 Josep Badia

Formatgeria 
Artesanal La Bauma
La Solana  08619 Borredà
tel. 938 239 064 Antoni Chueca
www.formatgebauma.com 
bauma@formatgebauma.com

La lleteria de Cal Gris
Afores, s/n  Graugés (Avià)
tel. 937 441 003 
www.lalleteriadecalgris.com

Betara neix en el si d’una família treballadora agrega-
da a la terra catalana com és el Lluçanès (Perafita). La 
família Berengueras decideix als anys 90 comercialitzar 
productes catalans, i comença la dedicació plena a l’en-
torn dels formatges artesans. 

Fabriquen formatges d’ovella, cabra i vaca amb mol-
tes varietats (curat al romaní, garrotxa, cremós, etc.) i ara 
han encetat la producció de formatges ecològics també 
dels tres tipus. Els formatges ecològics destaquen perquè 
són més baixos en colesterol, més saludables, tenen més 
àcids grassos omega tres i més vitamines i minerals. 

Els seus formatges són d’una qualitat tan acurada 
que han aconseguit guanyar l’any passat el premi al 
millor formatge de cabra del món i van quedar segons 
en el d’ovella. Des de fa poc elaboren formatge fresc, 
mató i iogurt. I han començat la comercialització dels 
seus productes a França on han obtingut la certificació 
ecològica AB. 

Agrolàctic3 neix de la col·laboració entre el Josep 
Badia i la Rosa i la Ma. Àngels de Casabella Natura. 
La llet prové de la granja Parera d’Olván, on hi han 
una seixantena de vaques alimentades amb els farrat-
ges de la mateixa finca. La llet es porta a pasteuritzar 
a la Torre d’en Roca i es comercialitza a la màquina 
expenedora instal·lada a l’entrada del SuperPedret a 
l’entrada centre de Berga, amb bon accés per aparcar. 
Hi ha l’opció de comprar l’ampolla buida o portar-la de 
casa. És llet fresca, només pasteuritzada i per tant con-
serva tots els nutrients. Agrolàctic3 forma part de la 
Cooperativa Vallfogonina i també fa la venda directa 
del producte a la mateixa finca de 7 a 21’30 de dilluns 
a dissabte, concertant visita abans.

La Bauma elabora des de 1980 formatges i derivats 
làctics de forma artesanal. Entre els seus productes hi 
ha iogurt de llet de cabra, mató, formatge fresc, format-
ge tendre de cabra, formatge cremós natural, amb all i 
julivert o amb pebre, amb oli verge d’oliva, formatge 
Garrotxa o el Carrat. La qualitat dels seus productes 
ha estat reconeguda sistemàticament, amb l’obtenció 
de diferents premis com el primer premi obtingut en la 
1a cata Internacional de Formatges d’Alimentària l’any 
1986, o els guanyats amb el Garrotxa-Bauma (medalla 
d’or) i el Carrat-Bauma (Bronze) a la Seu D’Urgell. En 
el passat campionat del món va quedar segon amb el 
seu formatge de cabra cremós. Els seus productes es 
poden trobar en diferents botigues i restaurants del país 
i també es poden comprar directament a l’explotació.

Empresa familiar agrària dedicada a l’explotació de les 
terres amb cultius (35 ha), exclusius pel seu bestiar, les 
vaques de llet (45 vaques de llet). La família de pares a 
fills sempre ha munyit llet. Als anys 70 es lliurava bona 
part de la llet a una empresa d’elaboració de produc-
tes làctics i la resta es venia a la lleteria. 

Més tard, no va ser possible aquest tipus de venda 
directa i ara donen servei amb la màquina expenedora 
de llet del costat de l’escola d’Avià i amb d’altres de 
més petites en diferents establiments de la comarca. 
Així mateix en reparteixen en bars i restaurants. 

Cal Gris, munyeix les vaques amb robot, pasteurit-
za a la mateixa casa i fa el transport isotèrmic al destí. 
Properament serviran la llet a l’empresa d’inserció la-
boral creada per la Fundació Portal i el CFI on es faran 
productes làctics.

tastaestiu
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Granja La Torre 
d’en Roca
Torre d’en Roca, s/n  08650 Sallent
tel. 938 371 043      Josep M. Bosch
www.agrofresc.com 
informacio@agrofresc.com

Granja Canadell 
Mas Canadell, s/n  08270 Sta. M.d’Oló
tel. 938 385 264 Pilar Font Cortada 
www.agrofresc.com
informacio@agrofresc.com

Mas el Lladré 
Mas el Lladré  17512 Les Lloses
(Santa Maria de Matamala)             Joan Puigcorbé 
 tel. 972 703 095  
 620 278 194 
masellladre@hotmail.es

IOGURT NATURAL FLAM D’OU

FLAM 
DE MATó

Formatges Cuirols
Casa Cuirols, s/n  
 08698 La Nou del Berguedà
tel. 938 259 010 Josep Venturós
      617 438 328
jventuros@hotmail.com

Des de fa molts anys la Granja Torre d’en Roca utilit-
za única i exclusivament la llet de les vaques de les seves 
granges per elaborar tots els productes i poder gaudir de 
la millor qualitat de la llet. Les fases essencials del procés 
de transformació de la llet es realitzen de manera arte-
sanal evitant qualsevol procés industrial, fent-ho sense 
colorants, conservants ni additius artificials. 

Elaboren iogurt natural(125 gr. 1kg i 5 kg.) i desnatat, 
de maduixa, llimona i taronja. Llet natural i desnatada 
(que també comercialitzen en tres màquines expenedo-
res de Sant Cugat, Terrassa i Sant Fruitós). Iogurt batut de 
varis gustos. Formatge fresc, flams vainilla de formatge, 
de cafè i d’ou, nata líquida i postres com cremes i mun-
tades. Ofereixen la possibilitat de visitar les instal·lacions. 
Distribueixen a tot el país juntament amb Granja Cana-
dell havent fundat el 2006 Agrofresc per ajuntar forces a 
l’hora de produir i comercialitzar.

Fa més de 30 anys que es dediquen al conreu de 
terres i a la producció de formatges i matons de 
primera qualitat premiats en varis concursos, havent 
aconseguit tancar el cercle de controlar tot el procés, 
començant pel que mengen les vaques fins a distribu-
ir el producte final. 

Actualment elaboren formatge de vaca (fresc, sec, 
tendre, semi-sec, amb pebre, amb oli), formatge de 
cabra (iogurt, curat, a les fines herbes, amb pebre) i 
formatge d’ovella (iogurt i semi-sec) a més de bros-
sat, recuit de drap, nata muntada i un mató de gran 
fama que ha estat reconegut amb el Lactium d’Or 
per la categoria de formatge fresc en el Concurs de 
Formatges Artesans 2011 de Vic. Des del 2006 forma 
part del grup Agrofresc juntament amb la Torre d’en 
Roca i distribueixen a moltes botigues i restaurants 
del país a través d’aquest grup.

Mas el Lladré és una petita explotació que produeix 
elaborats làctics a partir de la llet d’alta qualitat obtin-
guda del seu ramat alimentat exclusivament en pastu-
res naturals. Aquesta producció és de caràcter limitat 
per tal de conservar els atributs exclusius del producte.
Elaboren mató, formatge fresc, formatge tendre, for-
matge madurat de vaca, llet crua, iogurts, flam d’ou i 
de vainilla i pastís de formatge. Compten amb diversos 
premis al Concurs de Formatges de la Seu d’Urgell. Fan 
venda directa a l’explotació tot l’any i també venen a 
restaurants i botigues del Ripollés, Berguedà i Osona. 
Així mateix se’ls pot trobar en diferents fires i ofereixen 
la possibilitat de visitar l’explotació amb cita prèvia.

Elaboren formatge de pastor amb llet crua segons els 
mètodes tradicionals. Amb ramat propi que pastura tot 
l’any menys la primavera. El formatge Curiol és un 
formatge de quallada àcida i pasta cremosa que ha 
rebut el reconeixement Medalla d’Or al Concurs de La 
Seu d’Urgell l’any 2009 i el Lactium Or en formatges 
de pasta tova de cabra el 2010. El Noeta és un tupí 
elaborat amb vi dolç en lloc d’aiguardent per acon-
seguir un sabor més suau. També fan altres tipus de 
formatges com el formatge amb oli. Fan venda directa 
a l’explotació tot l’any i en fires i en venen a restaurants 
i botigues. També ofereixen la possibilitat de visitar l’ex-
plotació concertant cita prèviament.
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Formatgeria 
Les Roques
Pla de Bessies, 2  
 25282 Sant Llorenç de Morunys
tel. 679 977 123   Josep Maria Solé                                
lesroques@hotmail.com   

Masia els Fontirons 
Masia els Fontirons  08614 L’Espunyola
tel. 639 682 702 
www.masiafontirons.com 
info@masiafontirons.com  

Formatges Blancafort
Casa Manudells, s/n  08693 Casserres
tel. 938 228 696 Llorenç Muguruza
llmugu@yahoo.es

Cal Rovira
Barri el Parany, La Valldan (Berga)
tel. 938 212 520

Petita empresa familiar creada l’any 1988 a Sant Llo-
renç de Morunys dedicada a l’elaboració de productes 
làctics artesans, mantenint la tradició per oferir els 
millors productes tot conservant la qualitat. Elaboren 
formatge fresc, mató i formatge madurat de cabra i de 
vaca. Igualment, produeixen uns iogurts naturals i uns 
flams de vainilla que són molt apreciats pels consumi-
dors de les zones on es comercialitza. Amb transport 
propi, reparteixen en botigues i restaurants del Bergue-
dà, Solsonés, Bages i Alt Urgell.

Fa 20 anys que es va crear la marca comercial Cal 
Rovira, provinent del nom de la mateixa finca situada 
al barri del Parany. És una empresa familiar on s’elabora 
de manera artesanal formatge i mató de cabra seguint 
la tradició pròpia de la comarca i respectant totes les 
normatives europees en qüestió de sanitat i transport.

Disposa d’un ramat de 110 caps reproductors de 
cabres de la raça alpina-murciana per la producció 
primària de la llet. L’esmentat ramat té una alimenta-
ció natural amb els farratges i cereals conreats dins el 
terme de la finca.

Els productes finals obtinguts són el formatge fresc, 
el mató, el recuit o brossat i el formatge curat, tots 
ells elaborats artesanalment amb llet pasteuritzada 
de cabra. La distribució als comerços de Berga ciutat 
i varis comerços i restaurants de l’Alt Berguedà és 
pròpia i diària.

La Masia els Fontirons és una casa de pagès 
centenària que ha sobreviscut amb l’esforç i sacrifici 
de generacions. Tenen una petita explotació ramadera 
amb vaques, porcs, gallines, cabres… 

Les seves vaques produeixen uns 700 litres diaris 
de llet i una part de la producció la destinen a abastir 
la màquina expenedora de llet fresca instal·lada al 
núm. 45 del Passeig de la Pau de Berga on el litre de 
llet costa 1 euro i comprant més quantitat es rebaixa 
el preu proporcionalment. Els seus productes són na-
turals i de qualitat, i els porten directament a casa, 
sense intermediaris a través d’una botiga virtual a la 
seva pàgina web. Venen llet fresca sencera i desnata-
da i han iniciat la producció de formatge fresc, iogurts, 
mató i ous de pagès.

Som pioners en la fabricació del formatge Garrotxa 
des de fa 26 anys. Aquest formatge va néixer a Ba-
nyoles, a partir de la recuperació del formatge tradi-
cional. L’any 1993 vam rebre un premi internacional 
de tast a Anglaterra, fet que ens va obrir les portes al 
reconeixement internacional i nacional. Actualment, 
estem elaborant el formatge Flor de Neu, de coagula-
ció làctia. Formem part d’ACREFA i de l’Associació de 
Productors Agroalimentaris del Berguedà.

Fem venda directa a l’explotació i a domicili. Tam-
bé venem a restaurants i a distribuïdors. Ens trobareu 
en diverses fires i mercats. Us oferim la possibilitat de 
visitar la nostra explotació, excepte durant els mesos 
d’hivern. També realitzem visites per a escoles.
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Cal Serrador 
Casa cal Serrador, s/n  08610 Avià
tel. 938 230 445 Joan Bascompte
calserrador@hotmail.com 

Formatges Montbrú
Avda. del Prat, 16  08180 Moià
tel. 938 209 010 Pere Antúnez
montbru@hotmail.com

Mató Serres de Biure
Cobiure SCP - Les Serres de Biure
Casa Biure (La Guàrdia de Sagàs)  08517 Sagàs 
tel. 938 228 963
www.serresdebiure.saladebiure.com
serresdebiure@hotmail.com

Cal Serrador és una explotació familiar on tre-
ballen el pare i dos fills i des de 1986 pasteuritzen, 
envasen i comercialitzen la llet de les seves vaques. Ja 
és té constància, però, que l’àvia, als vint anys, porta-
va llet a Berga amb burro i fins ara no han deixat de 
repartir. L’alimentació dels animals prové dels camps 
de farratge de la finca i els animals són tots nascuts 
a casa, així poden controlar tot el procés i donar la 
màxima garantía. Els productes que ofereixen són llet 
sencera, desnatada i nata i es poden trobar en varis 
comerços, restaurants, residències d’avis i hospitals 
del Berguedà. Així mateix, fan venda directa a l’ex-
plotació tot l’any i ofereixen la possibilitat de visitar-la 
amb cita prèvia.

Empresa que al 1989 va començar a comercialitzar 
oficialment els seus productes, tot i que ja feia anys 
que se’n venia algun, com el mató. Amb el pas dels 
anys, la Formatgeria Montbrú ha anat creixent, sense 
renunciar a la seva manera artesanal de treballar i, 
ara, elabora varis tipus de formatges: rulo, blanquet, 
fresc, mató, baix en greix i sal, tendre, semicurat, curat, 
semi de vaca, curat en oli, curat d’ovella, tupí. La nos-
tra la llet de cabra es compra en 26 ramats diferents 
de Catalunya, així com llet de vaca i ovella a més de la 
de búfal, a l’Alt Empordà, amb la qual des del novem-
bre passat s’elabora el formatge de búfal. Distribuïm 
els nostres productes a tot el país i som molt presents 
a Andorra, amb una forta presència a l’àrea metropoli-
tana on es venen en més de 500 botigues. Així mateix, 
comercialitzem els nostres productes a Mallorca i ara 
comencem a entrar als mercats francès i italià.

Ja han passat uns quants anys des que els nostres avis ha-
vien de fer un llarg recorregut a peu per vendre el formatge 
de la masia als mercats més propers. Va ser a finals dels 
anys 90 que aquest coneixement es va recuperar per poder 
oferir els productes tradicionals de la nostra terra. I és que 
la degustació d’aquests productes és un plaer gastronòmic 
que, a més, ens recorda tot aquest llegat històric de la Ca-
talunya interior.
¿Quins són el nostres productes? el mató és el producte 
per excel·lència, que ens diferencia i transmet la nostra 
tradició familiar. També s’ofereix el iogurt batut, elaborat 
íntegrament amb la llet processada a la masia. Per últim, 
el formatge fresc, ja sigui per refrescar les amanides d’estiu 
com també per acompanyar la cuina de tot l’any.
¿On es troben els nostres productes? a la major part de 
comerços i restaurants del baix Berguedà i també en alguns 
del Bages.

elreporTATge  
Ü els productors
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E scriure sobre la situació del Formatge 
Artesà a Catalunya, avui, crec que s’ha 
de fer tenint molt en compte tres aspec-
tes d’aquest sector agroalimentari cata-
là: a on estàvem fa només trenta anys, 
a on estem avui i a on hauríem d’estar 

d’aquí a vint anys.   
Fa trenta anys el formatge català era pràcticament 

inexistent. En el mercat, en les fires, a la restauració i 
en el coneixement general dels consumidor era un pro-
ducte que no tenia cap importància ni ningú li donava.

Avui després d’aquests anys, està present en botigues, 
és reconegut en la restauració, a les fires i mercats en po-
deu trobar abastament i ha assolit un important lloc entre 
els productes agroalimentaris catalans. Al costat d’altres 
que ja tenien una tradició molt més reconeguda.

Això és el fruit d’uns anys de treball de tots els impli-
cats en el sector.

Cal destacar els ramaders, productors d’una llet de 
màxima qualitat, que ara comencen a vendre la seva llet 
directament en màquines expenedores. Els formatgers, 
molts d’ells innovadors en noves tècniques formatgeres i 

en estils de vida diferents i arriscats, els quals han marcat 
un nou camí a seguir. I també el sector que ven els format-
ges catalans, que també ha hagut d’aprendre què són, 
com es fan, com s’han de conservar i consumir.

Això és el que tenim avui, immersos en una greu crisi 
econòmica que afecta a tots els sectors productius del 
país. ¿Ara, com hem de afrontar els propers anys per 
poder continuar dins d’un mínims límits de creixement?.

Ha d’ésser a partir de reconèixer la feina del tots els 
implicats en la producció del F.A.C. Pagant uns preus 
justos a tothom, fent que la qualitat sigui el principal 
objectiu dels nostres productes, rebutjant l’engany tot 
pensant que hi ha futur sempre que ens preparem per 
continuar creixent raonadament, formant-nos i donant 
suport des de l’administració a les diverses iniciatives 
de divulgació.

Assolirem i podrem continuar augmentant aquells mò-
dics 4,4 Kg de consum  per habitant de l’any 1980, 
als 7,7 del 2010 i així arribar a fer que el Formatge 
Artesà Català sigui un element destacat de la nostra 
cuina, un motiu d’estabilització del territori i un orgull 
gastronòmic del país. í

 l’ApunT

El formatge Artesà a Catalunya
escriu Antoni Chueca

Els dies 10 i 11 de setembre, de 10 a 
20 hores, hi participaran unes 22 for-
matgeries artesanes de Catalunya i una 
de l’Arriège, com a invitada per donar 
ressó al Club dels Sabors entre el Ber-
guedà i l’Arriège.
Organitzat per Formatge Bauma, Acre-
fa i l’Ajuntament de Borredà.

Torna a Borredà la 
4a Mostra de Formatges 
Artesans de Catalunya
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 MOSTRA DE FORMATGES DE BORREDÀ

  
+ laberguedanadejazz JAZZSPIRIT 

 BORREDÀ (plaça de l’església), 

 DISSABTE, 13 d’agost del 2011 • 21 hores 

Formatjazz és una nova activitat sorgida al Berguedà de la ma de diferents sectors on, cadascú per la seva 

banda, fa i vol fer coses per dinamitzar la comarca del Berguedà en els seus respectiu àmbits; el jazz, el turisme, 

la formació i la gastronomia.

La idea és aprofitar activitats que ja de per si tenen vida, relacionar-les entre elles i donar-les a conèixer millor i a 

tothom. Amb aquest objectiu presentarem el dia 13 d’agost del 2011 a les 21h el concert de la Berguedana de Jazz 

amb una degustació de formatges de l’Arièja (en col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà, el Consorci de 

Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, el Club dels Sabors del Berguedà i la Mostra de Formatges de Borredà).

Així és com us proposem conèixer el millor jazz, un racó de la comarca i un nou producte gastronòmic que cada any, 

si li podem donar continuïtat, serà d’un país diferent.

JOSEP MARIA FARRÀS trompeta

CARLES PINEDA saxo alt

ENRIC CARRERAS piano

PEP COCA contrabaix

ADRIÀ FONT bateria

Col·laboren: Ajuntament de Borredà, Vins Abadal (DO Pla de 

Bages), Dolceria Pujol, Forn Pa i Xocolata i el Club des Saveurs 

d’’Ariège-Pyrenées (dins del projecte transfronterer de Rutes 

Turístiques Ariège-Pyrenées-Berguedà. POCTEFA 2007-2013).

Reserva de tiquets a l’Oficina de Turisme del Berguedà,   

Tel. 938 221 500 i email: turisme@elbergueda.cat.

Preu del tast: 6 euros.
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 MOSTRA DE FORMATGES DE BORREDÀ

  
+ laberguedanadejazz JAZZSPIRIT 

JOSEP MARIA FARRÀS trompeta

CARLES PINEDA saxo alt

ENRIC CARRERAS piano

PEP COCA contrabaix

ADRIÀ FONT bateria

El consorci del parc Fluvial, durant 
els mesos de juliol i agost, organitza dues 
visites teatralitzades a la Torre de l’Amo 
de Viladomiu nou. 

Dos personatges, la Remei la minyo-
na de la Torre de l’Amo juntament amb 
la senyora de la Torre, ens ofereixan 
les visites teatralitzades aquesta magnífica 
casa senyorial de primers de segle. 

Sota el nom “Temps era Temps”, 
les dues protagonistes ens mostraran les di-
ferents estances de la planta noble així com 
diferents visions de les colònies tèxtils. La 
Remei des del punt de visita dels treballa-
dors i la Senyora des del punt de visita dels 
amos. També ens explicaran com  van viure 
diferents fets històrics sobre la industrialitza-
ció, la creació de les colònies industrials i 
fets ocorreguts durant la Setmana Tràgica. 

Les visites teatralitzades es realitzan els dies 
9 de juliol i 27 d’agost, a les 19.00 h 
a la Torre de l’Amo de Viladomiu 
nou.
Accés a la Torre de l’Amo de Vila-
domiu nou: C-16, sortida 86, Gironella 
Sud, direcció Viladomiu Nou. í 

Visites teatralitzades 
a la Torre de l’Amo 
de Viladomiu Nou

Per a més informació i reserves: 938 250 689 
www.parcfluvial.cat o bé www.facebook.com/parcfluvial
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colònies industrials, 
una història particular

28 
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El món de les colònies in-
dustrials està despertant 
aquests darrers anys, un 
especial interès en àm-
bits diversos. Parlem d’un 

fenòmen del qual el Berguedà en pot oferir 
una més que nodrida i selecta representa-
ció  i que en els darrers anys ha propiciat 
el sorgiment  d’iniciatives prou rellevants que 
han contribuït al reconeixement d’un model 
d’industrialització rural que ha persistit des 
de finals del segle XIX fins a finals del XX.

és innegable la creixent curiositat que 
existeix en aquests moments per descobrir 
les particularitats de tot aquest món prou 
singular i força desconegut més enllà de les 
nostres comarques, i que impliquen aspec-
tes que van des de l’arquitectura i el paisat-
ge d’un conjunt  industrial fet de fàbriques, 
xemeneies i habitatges, però també de res-
closes, canals i turbines per l’aprofitament 
de l’energia del riu, fins a les formes de vida 
en un entorn jeràrquic que alguns atrevits 
han arribat a comparar-lo amb les relacions 
feudals. Sigui pel motiu que sigui,  l’interès 
existeix, i el que es pot dir és que estem 
en uns moments prou significatius per donar 
valor a un món de vida particular que ha 
subsistit un centenar llarg  d’anys. 

Es evident que estem parlant d’un 
fenomen que té els seus exemples més 
significatius i notables en aquesta part de 
la Catalunya central, en uns nuclis situats 
al peu dels seus principals rius com són el 
Llobregat, el Cardener i el Ter. Però hau-
ríem de preguntar-nos el per què d’aquest 
interès, un interès que ha esdevingut més 
general i popular que ha portat a que 
l’exemple de les colònies no només sigui 
un tema per a estudiosos i motiu de te-
sis doctorals. Estem parlant en definitiva, 
d’un nou producte d’atracció turística ca-
paç d’aportar nous al·licients als visitants 
de la comarca. 

Més enllà de fets singulars que han 
contribuït a despertar aquest interès per 
les colònies, una mostra del qual seria 
tota la campanya commemorativa en-
degada a ran del 150 anys d’aquests 
nuclis prenent com a punt de partida 
l’aprovació d’una llei estatal que n’afavo-
ria la seva creació, és important tenir en 
compte l’estratègia actual desenvolupada 
pel consorci del parc Fluvial de les 
colònies del Llobregat, en el que hi parti-
cipen els ajuntaments i les administracions 
públiques, fomentant visites i activitats per 
a la seva promoció.

escriu Ramon Viladomat (periodista)
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la literatura entra en escena

Però cal afegir-hi nous elements que estan 
donant al producte una nova dimensió i 
nous valors i és el mateix interès que exis-
teix per saber una mica més, com era 
aquest món desconegut, més aviat tancat 
i autàrquic, que eren les colònies. I en 
aquest aspecte ens hi ha ajudat elements 
literaris, fins ara desconeguts en aquest 
àmbit, l’exponent més destacable seria la 
novel·la de Sílvia Alcàntara, Olor de co-
lònia, esdevinguda un autèntic best seller 
i un fenomen singular en el panorama que 
ens ocupa. La novel·la no deixa de ser la 
plasmació d’unes experiències viscudes 
per la mateixa autora a la colònia Vidal, 
on hi va viure fins a la joventut. és possible 
que l’èxit de la novel·la provingui en gran 
part, d’aquesta aproximació tan personal 
a aquest món singular i desconegut de les 
colònies industrials a partir d’una història 
prou ben travada i amb uns personatges 
que ens mostren aquest particular entramat 
de relacions personals i jerarquies, segura-
ment nou per a molts lectors i que va molt 
més enllà de qualsevol vincle de relació 
laboral en el món empresarial convencio-
nal per endinsar-se en la vida privada dels 
protagonistes de la història.

la mateixa visió 
des de l’altre riu 

Un altre bon exemple el trobem en el lli-
bre d’Emili Teixidor, Vida de colònia. Les 
colònies tèxtils a Catalunya. En aquest 
cas no es tracta de cap novel·la, però el 
reconegut i premiat autor de Roda de Ter 
ens parla en primera persona de la seva 
experiència d’haver viscut de prop la vida 
fabril de les colònies de l’altre riu. L’interès 
del llibre, més enllà del valor literari que hi 

aporta l’autor, és la gran profusió de foto-
grafies d’època, principalment dels anys 
cinquanta i seixanta, però també moltes 
d’anteriors. Imatges que mostren la vida 
quotidiana dels habitants de les colònies, 
ja sigui en celebracions i actes d’esbarjo, 
com també dels diferents oficis vinculats a 
les feies que hi desenvolupaven com ara 
parador, turbinaire, posa peces, manyà, 
teixidor, filador o escrivent fins a d’altres 
vinculats al que podríem dir-ne, suport a 
l’estructura com el d’hortolà i jardiner, o el 

de director, el capellà, el mestre i les mon-
ges que s’ocupaven de la guarderia i de 
la infermeria…  cadascú en el seu àmbit, 
feia possible la persistència del sistema.

ignasi Terradas, 
precursor dels estudis

Més enllà d’aquest fenòmen literari 
recent, és important senyalar l’aporta-
ció del llibre de l’historiador Ignasi 
Terradas, Les colònies industrials. Un 

VILADOMIU VELL
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estudi entorn del cas de l’Ametlla de 
Merola, publicat l’any 1979, que es 
pot considerar un dels primers i més 
complets estudis sobre la implantació i 
evolució d’aquest model industrial im-
plantat al nostre país. Ell mateix, en 
la introducció del llibre ja senyala la 
dificultat que es va trobar a l’hora de 
fer-lo perquè «no hi havia pràcticament 
cap treball específic del fenomen de 
les colònies industrials i els materials 
per al seu estudi tampoc no havien 

estat mínimament arreplegats o centra-
litzat. Es a dir, que em trobava que 
per fer una recerca sistemàtica havia 
d’anar fàbrica per fàbrica inventariant 
dades i reconstruint histories».

La situació actual es ben diferent. 
El nombre de monografies sobre els co-
lònies industrials és ja molt notable, en 
part gràcies al treball realitzat des de 
l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 
amb un número especial de l’Erol sobre 
els 150 anys de les colònies industrials, 

publicat l’any 2005, i també amb di-
verses monografies d’autors diversos 
com ara Rosa Serra, Ramon Viladés o 
Josep Noguera, amb estudis específics 
sobre colònies determinades. Però cal 
també reconèixer esforços recents que 
han contribuït a fer créixer l’interès i el 
reconeixement per aquest fenomen 
amb la creació del Parc Fluvial de les 
colònies del Llobregat, i en el que tant hi 
van tenir a veure des dels seus orígens 
dos descendents d’aquestes colònies 
del Llobregat, l’enginyer àngel Miralda, 
de l’Ametlla de Merola, i l’arquitecte 
Pere Vall, amb arrels a Viladomiu Nou, 
a partir del seu estudi De colònies 
tèxtils a Parc Fluvial. El sistema de 
Colònies Tèxtils del Baix Berguedà. 

Gènesi i revaloració, editat pel Col-
legi d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya el 1999.

Tot plegat fa possible que la do-
cumentació existent actualment sobre 
les colònies industrials sigui notable, 
però queda pendent un marc legal 
específic que ajudi a la seva preser-
vació i protecció des de l’àmbit urba-
nístic i arquitectònic, mostra d’aquest 
passat industrial que va fer possible 
al Berguedà, el sorgiment d’un im-
portant eix de desenvolupament eco-
nòmic i que ha perdurant durant més 
d’un segle, amb l’objectiu que serveix 
de plataforma de projecció cap al fu-
tur i mantenir viva i present la tradició 
industrial de la comarca. í

RESCLOSA DE VILADOMIU NOU

TORRE DE BASSACS
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Tren del Ciment, el Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

L ’1 de juliol de 2005 va entrar en ser-
vei el nou Ferrocarril Turístic de l’Alt 
Llobregat que uneix La Pobla de 

Lillet amb el Museu del Ciment Asland, dins 
del terme municipal de Castellar de n’Hug. 
El Tren del Ciment s’ha convertit avui en dia en 
una línia de caire divulgatiu i turístic, recobrada 
gràcies a l’esforç de tots els qui estimen els fer-
rocarrils històrics i els qui creuen en els atractius 
de la comarca. Però sobretot aquest tren torna 
a circular gràcies a la decisió, és ben clar, de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
d’assumir-ne la gestió. La recuperació de la 
nostra memòria històrica, la dinamització eco-
nòmica del territori i la preservació del patrimo-
ni cultural, avalen l’encert de la decisió d’FGC.   

Cal remarcar que el tren que històrica-
ment va transportar ciment, carbó, mercade-
ries molt diverses, treballadors i veïns dels 
diferents pobles va fer el seu últim viatge 
el 1963. Més de quaranta anys després, 
la recuperació des del 2005 d’un tram de 
tres quilòmetres i mig, entre l’antiga fàbrica 
de ciment del Clot del Moro i Guardiola 
de Berguedà, té molt d’interès i fa reviure 

situacions que s’havien instal·lat en la me-
mòria popular. Convertir ara en atractiu tu-
rístic el Tren del Ciment ajuda a comprendre 
aquells anys, difícils, però no tant llunyans.

La rehabilitació d’aquest tram suposa 
ja un nou atractiu per a l’Alt Berguedà, 
encara més si tenim en compte que el tren 
connecta amb zones que actualment tenen 
un alt poder d’atracció, com els Jardins Ar-
tigas, o bé el Museu del Ciment.

La demanda del tren turístic ha anat 
creixent any a any des de la seva posa-
da en funcionament, fet que en confirma 
l’èxit i en garanteix el futur. En aquest sentit, 
progressivament s’han anat fent millores en 
la línia, el material mòbil i la promoció de 
l’activitat. Responent al creixement sostingut 
de la demanda dels últims anys, FGC va de-
cidir adquirir una nova locomotora l’agost 
del 2009 per millorar el servei. La nova 
adquisició ha permès duplicar el número de 
cotxes del tren, s’ha passat de 2 a 4 cotxes, 
i el número de passatgers, de 50 fins a les 
100 places disponibles actuals per trajecte. 
Gràcies a això, els tres últims anys el Tren 

del Ciment  ha superat els 20 mil visitants, 
amb el servei ple al 100% durant els mesos 
de juliol i agost. El rècord històric es va ba-
tre el passat 2010, amb 24.359 visitants, 
la qual cosa suposa un 7,5% més de vi-
atgers que al 2009 (22.645 visitants). La 
creixent demanda ha estat el principal motiu 
pel qual es va decidir incrementar l’oferta 
de places, un fet que també ha permès re-
forçar l’aposta comercial pel paquet turístic 
combinat Tren del Ciment + Jardins Artigas 
+ Museu del Ciment.  

Una de les principals novetats d’aquest 
any 2011 és l’ampliació que s’ha fet de 
l’andana de la parada dels Jardins Artigas 
que millora les vistes des de el tren i el con-
fort dels passatgers. í

escriu

Albert Solà
Una trajectòria professional que ha 
estat vinculada amb la muntanya 
des del 1977. 
A partir del 1985 va fer-se càrrec 
de la direcció de l’estació d’esquí 
de Núria i a partir del 1991 de la 
direcció de Vall de Núria 
(cremallera, estació d’esquí i 
complex del Santuari).
El març de 2007 va assumir la 
responsabilitat de director de 
Turisme i Muntanya de FGC, 
fent-se càrrec de les unitats de La 
Molina, Vall de Núria, Explotació 
Montserrat, Ferrocarril Turístic de 
l’Alt Llobregat i Tren dels Llacs 
(línia Lleida–La Pobla) càrrec que 
desenvolupa en l’actualitat.

l’ApunT32

  Longitud 3,5 km 
  Estacions 4 
  Ample de via 600 mm 
  Parc mòbil (locomotora dièsel) 2 
              (cotxes) 4 
  Capacitat (persones/cotxe) 25 

QuAdre reSuM
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Originariament, el Tren del ciment fou construït 
per Ia Compañía General de Asfaltos y Portland 
Asland pel transport de ciment de Ia fàbrica del 

Clot del Moro i va ser el més petit dels ferrocarrils d’ús 
públic que tingué I’Estat espanyol ja que Ia seva amplada 
de via tenia 60 centímetres.

El seu recorregut s’iniciava a Ia mateixa fàbrica del 
Clot del Moro i anava fins a Guardiola de Berguedà, on 
enllaçava amb els Ferrocarrils catalans: allà es feien els 
transbords tant de ciment com de mercaderies diverses. Els 
primers anys el ferrocarril servia només pel transport de Ia 
fàbrica, pero a partir de 1’1 d’agost de 1914 va comen-
tar a prestar serveI public de viatgers.

Els seus primers anys van ser per a ús exclusiu de Ia fàbri-
ca, però durant els anys vint i següents dècades el carrilet va 
prestar un servei inestimable a Ia comarca de I’Alt Berguedà 
fent-la sortir del seu tradicional aïllament i oferint una sortida 

a les seves produccions industrials. El1963 va fer el seu últim 
viatge però des de 1’1 de juliol de 2005 s’ha posat una altra 
vegada en funcionament gràcies a Ia reconstrucci6 d’una 
part de I’antic traçat del ferrocarril enmig d’un recorregutcde 
3,5 quilòmetres d’una singular bellesa.

El recorregut del Tren del ciment es realitza a través 
de diferents llocs d’interès turístic de Ia zona, entre els quals 
cal remarcar l’exposició de vehicles de transport, ubicada a 
Ia mateixa estació de Ia Pobla de Lillet, els Jardins Arti-
gas, dissenyats per Antoni Gaudi integrats completament 
en el paratge natural on es troben ubicats, als afores de Ia 
Pobla i el Museu del ciment Asland, que és al costat 
de l’estació de Castellar de n’Hug.

El trajecte dura aproximadement 20 minuts i el 
realitza una locomotora dièsel amb un màxim de 4 
cotxes que tenen una capacitat per a 25 viatgers ca-
dascun.

Un tren 
històric

33tastaestiu
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leS eSTAcionS

2 
la pobla centre

La Pobla de Lillet té un ampli ventall d’atractius turístics: el Pont Vell, el pont més antic que 
actualment travessa el riu Llobregat; el Casc Antic; la dotzena de fonts que hi ha repartides per 
tota la població; l’Església de Santa Maria de Lillet; el Monestir romànic de Santa 
Maria de Lillet, construït al segle IX; la Rotonda de Sant Miquel, esglesiola romànica de 
planta circular; el Castell de Lillet; i la Serra de Catllaràs, un espai ideal per gaudir de la 
natura en tota le seva plenitud on trobem el Santuari de Falgàs. Reviviu les nostres festes i 
tradicions i gaudiu del producte artesà que us poem oferir.

1 
la pobla 
de lillet

A l’antiga estació de La 
Pobla de Lillet, inici del 
nostre recorregut, podeu 
gaudir d’una visita a 
l’exposició “Ferrocarrils 
secundaris, industrials 
i turístics a Ia vall del 
Llobregat”, que us ofereix 
una presa de contacte amb 
els elements més repre-
sentatius de l’epoca dels 
carrilets i dels trens miners i 
industrials de Ia vall.
Exposició gratuïta.
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3 
els Jardins Artigas

Els Jardins de Ca l’Artigas són 
uns jardins de tipus naturalista, amb 
pedres, aigua i vegetació, i foren dis-
senyats a principis del segle XX per 
l’arquitecte Antoni Gaudí.
L’arquitecte havia arribat a la Pobla 
de Lillet per projectar el Xalet del 
Catllaràs on s’allotjarien els engi-
nyers de les mines de carbó situades a 
la mateixa serra  i que s’utilitzarien per 
proveir els forns de la fàbrica de ciment 
Asland que s’estava construint al 
Clot del Moro. Durant la seva esta-
da a la Pobla, Gaudí va allotjar-se 
a casa dels Artigas i, en agraïment 
per l’hospitalitat rebuda, projectà per a 
la família uns jardins just al darrere de 
la seva fàbrica: els Jardins Artigas.
Construïts a redós del riu Llobregat, els 
Jardins Artigas formen un conjunt 
de gran valor arquitectònic immers en 
un espai natural de relleu agrest i salvat-
ge. La glorieta, el pont dels arcs, 
la cascada, la gruta, les figures 
del bestiari i la remor de l’aigua 
ens acompanyen mentre passegem per 
aquest bocí de natura decorada.

4 
Museu del ciment

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, en el municipi 
de Castellar de n’Hug, es va tancar l’any 1975. Les restes avui encara visibles posen 
de manifest l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització 
catalana, emmarcat en un singular entorn natural.

La fàbrica és un impressionant edifici modernista per la utilització de voltes catalanes 
i estructures de ferro forjat i es construí de forma esglaonada de manera que es pogués 
aprofitar la força de la gravetat en el procés de fabricació del ciment.

Des de fa uns anys la fàbrica s’ha convertit en el Museu del Ciment Asland de 
Castellar de n’Hug, seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Cata-
lunya (mNATEC), on el visitant a través del centre d’interpretació i d’un itinerari per les 
galeries i els grans espais industrials que resten en ruïnes, descobrirà els orígens d’aquesta 
fàbrica i del ciment pòrtland.

més informació a www.ferrocarrilturistic.cat 
i al tel. 972 732 026 FGC

Turisme
i Muntanya
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Peguera i el seu entorn
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E ntre els Rasos de Peguera 
i la Serra d’Encija, Pegue-
ra és un petit poble miner 
abandonat dins el terme 
municipal de Fígols (Alt 

Berguedà) i al bell mig d’una plana de 
prats de pastura. és un lloc únic on el temps 
sembla haver-se aturat i possiblement un 
dels racons més bells del Berguedà.

Per sobra del poble s’alça, la Galli-
na Pelada o Cap Llitzet, amb 2307 m. 
Tota la serra d’Encija és un bon lloc per 
iniciar-se en la pràctica del senderisme ja 
que permet fer rutes de diferents nivells de 
dificultat i gaudir d’una bona panoràmica 
des dels seus punts mes elevats.

A la primera meitat del segle XX es con-
reaven els camps i els ramats pasturaven als 
prats alpins de la Serra d’Encija. Els pins 
que es talaven a les obagues de Peguera i 
el carbó de les mines eren transportats cap 
a Cercs per la vall Llòbrega amb telefèrics 
i vagonetes a través dels plans inclinats. Ar-
rel de les explotacions de carbó a cel obert 
s’han trobat importants restes paleontològi-
ques, com ara el jaciment de Fumanya, 
on hi ha un dels conjunts de petjades de di-
nosaure més importants d’Europa. Tot això 
fa d’aquesta zona un lloc interessant a nivell 
esportiu, cultural i d’oci.

Accés i punt de partida
A prop de la central tèrmica de Cercs hem 
d’agafar la carretera que porta a Fígols. 
Després de passar per aquet poble seguim 
per la carretera fins que troben un trencant 
a l’esquerra que porta a Peguera.

ruta circular
A uns 200 m. Després de deixar la carre-
tera d’asfalt, per la pista forestal, prenem 
el corriol com a drecera i ens condueix de 
dret a un torrent que baixa paral·lel a la 
pista, creuarem a l’altre costat, el corriol 
s’endinsa en un bosquet espès que hi ha 
sota una muralla de roca i remunta en di-
agonal fins guanyar el grau amb una fàcil 
grimpada. Sorprèn el que trobem a l’altra 
costat. L’ indret es realment idíl·lic i enci-
sador, al vell mig d’un gran prat sobresurt 

davant nostre el roc de Peguera, just 
a l’altre costat hi ha el que queda del 
poble de Peguera.

Prenem direcció Nord-oest, un altre 
monòlit de pedra sobresurt d’una catifa 
verda hi ha una caseta adossada (cal 
Agutzil) i la pròxima el roc de Salomó 
amb les restes de un altre casa. Baixem 
pels prats fins a trobar la pista on hi ha 
una excel·lent panoràmica del poble i el 
roc de Peguera, la pista la deixem un 
cop arribem a l’ermita de Sant Miquel 
i seguim el Camí que segueix el torrent 
on trobarem una antiga mina abando-
nada i les runes del que havia estat la 
cantina dels miners i la casa de l’engi-
nyer. Tornem a la pista que ens porta a 
la font de cal coix i tanquem la ruta 
circular. í
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El Motoclub Baix Berguedà 
es va fundar el 1994 amb la vo-
luntat de donar continuïtat i or-
ganització a les curses que des 
del 1987 portaven a terme els 
amics de las motos de Casser-
res. De les curses que aleshores 
s’organitzaven, la de motocròs i 
resistència de la festa major van 
esdevenir uns clàssics. 

Des d’aleshores, el Moto-
club Baix Berguedà, s’ha 
convertit en un dels més “tre-
balladors” de tota Catalunya, 
fa forces temporades que ja 
organitzem més de vint proves 
anuals, de gairebé totes les es-
pecialitats:  enduro, motocròs, 
trials, cursets de nens, dirt-track, 
resistències, scooters, etc.

eSporTS38 Moto Club Baix Berguedà
i el circuit d’Olvan

Des del 1998 el Motoclub Baix Berguedà dis-
posa d’un circuit permanent de motocròs al municipi 
d’Olvan, on celebrem proves del campionat d’Es-
panya i Catalunya de l’especialitat. Aquest circuit 
té unes instal·lacions molt bones disposant de bons 
serveis: zona d’aparcament tancada amb capacitat 
per més de cent cinquanta vehicles, rentador per a 40 
motos, boxes amb llum, lavabos i WC, rec per asper-
sió a tot el circuit i servei de bar, tots a disposició dels 
socis de l’entitat, més de 300, la gran majoria de fora 
de la comarca del Berguedà. 

Un dels grans reptes de l’entitat es assolir el pres-
supost necessari per mantenir les activitats programa-

des cada temporada. El treball d’esponsorització és 
molt important i el motoclub està orgullós de que pi-
lots, de gran renom, hagin passat per les seves instal-
lacions, en les diferents categories de socis o corre-
dors. La llista es llarga: Marc Coma, Miki Arpa, 
Javi Garcia Vico, Gerard Farrés, Francesc 
Cucharrera, Carla Calderer, Joan Cros, Ro-
ger Ballús, Dani Llobet, Rafa Garcia, Arnau 
Vilanova, Joan “Nani” Roma, Marc Calmet, 
Pep Ribera, Josep Alonso, Laia Sanz, Pere 
Borrelles, Ramon Serra, David Boixeda, Ra-
mon Salvans, Nil Arcarons, Lluís Riera, Pol 
Torres... entre els corredors d’elit nacional.
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el circuit 
El circuit de motocròs de l’àrea del motor del Berguedà, es 
obert als socis del Motoclub Baix Berguedà. Els hora-
ris i dies d´entreno per socis son; dimarts, dijous, dissabte i 
diumenge de tot ĺ any, de 10h. del matí a les 19,00h. tarda.

Hi haurà caps de setmana que les instal·lacions estaran 
obertes a tots el corredors federats “no” Socis, es imprescin-
dible tenir la llicència federativa, de la RFME o FCM.

El dissabte i diumenge que fem entrenaments lliures, el 
horari es de 10 a 14 hores.

els socis 
Per ser socis del Motoclub Baix Berguedà, cal omplir 
una butlleta que es troba a la web de l’entitat i tenir la llicèn-
cia federativa que es pot aconseguir a la web de la Federa-
ció Catalana de Motociclisme. 

el projecte “Motocros amb futur”
El Motoclub Baix Berguedà posa en marxa, aquest 
proper 18 de juny, un nou programa de formació, que 
sota el nom de Motocròs amb Futur, té com a objectiu la 
formació de joves pilots d’aquesta especialitat.

Aquesta proposta sorgeix a partir d’una iniciativa de Te-
levisió de Catalunya, a través del seu programa Motor a 
Fons, i compta amb la implicació i col·laboració de la FCM, 
l’associació esportiva Red Box Sport i alguns dels motoclubs 
més importants de Catalunya.

El projecte consisteix en formar pilots de motocròs que 
tinguin una edat compresa entre els 8 i els 15 anys i dispo-
sin de llicència federativa (participants a Alevins i MX85cc.). 

L’únic objectiu d’aquest programa és el de la formació i es 
treballarà i es valoraran diferents aspectes, tant a nivell de 
pilotatge, com d’actitud personal i es tindrà en compte la 
progressió, el coneixements i la projecció de cada jove.

La formació constarà de 6 convocatòries, en diferents 
circuits de motocròs, que seran anunciades properament. 
Després de les cinc primeres jornades, s’escolliran 10 fi-
nalistes que seran els pilots que participaran a la darrera 
convocatòria. Un cop acabades aquestes trobades, els 
responsables del programa Motor amb Futur escolliran 
dos pilots per participar la temporada següent amb cost 
zero al Campionat Català de motocròs, amb motos apor-
tades per KTM i la col·laboració de Motocard pel que fa 
a l’equipament. 

Tot aquest projecte tindrà un seguiment per part del 
programa del canal Esport 3, Motor a Fons, en el qual es 
podrà seguir les evolucions dels pilots i la seva progres-
sió. Per aquest programa de formació es compta amb la 
participació com a monitors de primeres figures del moto-
cròs català com Cristian Oliva, Xevi Colomer o 
Roger Ballús. í

on som?
Motoclub Baix Berguedà 
Oficina: Camí de Cardona, 34 2on. 
08693 Casserres (Barcelona) 
tel. 0034 938 225 072 
tel. 0034 938 225 180 
fax. + 34 938 225 007
info@mcbergueda.com
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A mb la calor de l’estiu són 
moltes les persones a les 
que ve de gust prendre’s 

un bon gelat. A casa nostra, malgrat tenir uns estius prou ca-
lorosos, no som grans consumidors de gelats. Aquest mèrit se 
l’emporten els australians i els nord-americans (ja sabeu que 
allà tot és molt gran, fins i tot l’índex d’obesitat). Aquí a Europa 
els grans amants d’aquest producte són els suecs i els finlande-
sos, que en mengen faci fred o encara més fred.

De gelats n’hi ha bàsicament de dos tipus: els cremosos i 
els de gel. Els cremosos normalment s’elaboren amb una base 
de llet o nata, a la que s’hi acostuma a afegir força sucre i 
clares d’ou muntades. A més a més s’hi pot barrejar una gran 
diversitat de fruites, cacau, fruits secs…, sense oblidar-nos dels 
additius (bàsicament colorants i aromatitzants). En canvi, els de 
gel s’elaboren a partir de suc de fruita, xarop de fruita o directa-
ment a partir d’aigua amb colorants i aromatitzants, però sense 
oblidar-nos tampoc d’una bona dosi de sucre.

Tant si escollim els d’un tipus com els de l’altre no podem 

QuèMengeM

Gelats 
contra 
la calor 

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

considerar els gelats com un pro-
ducte baix en quilocalories. és 
cert, però, que el contingut calòric 
dels cremosos sempre acostuma a 
ser més elevat. Si bé els dos tipus 
contenen sucre, els gelats cremo-
sos, que estan elaborats a partir 
de llet o nata, veuen augmentat el 
seu contingut en greix, especial-
ment saturat, quan s’hi afegeix ou, 
fruits secs o xocolata.

Deixant de banda la part més 
negativa dels gelats cremosos, que és el seu elevat contingut 
calòric degut als greixos i sucres que contenen, no podem obli-
dar que a la vegada són un producte molt nutritiu. Destaca 
especialment el seu contingut en hidrats de carboni, proteïnes, i 
minerals com per exemple el calci, gràcies a la base làctia que 
s’utilitza per elaborar la majoria d’aquests gelats.

Actualment, fins i tot, s’està anant més enllà entorn al món 
del gelat. A part del seu ús gastronòmic en la cuina moderna, 
també s’estan provant aliments en forma de gelat per facilitar 
l’alimentació a persones sotmeses a tractaments de quimioterà-
pia o radioteràpia, les quals tenen dificultats a l’hora d’ingerir 
aliments, degut als afecte secundaris que algunes vegades pro-
dueixen aquests tractaments. 

Aquest estiu, com cada any, seguirem consumint gelats, 
però per aquells que els preocupa la silueta, els haurien de 
prendre amb moderació.í
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A l’Ametlla de Merola estan d’enhorabona: 
Montserrat Flotats Vilà, nascuda el 13 maig 
del 1911, ha complert 100 anys. A la fo-
tografia està amb la seva germana Josefina.

En un acte molt emotiu, després de la ce-
lebració d’una missa, va ser felicitada pel 
consistori de l’Ajuntament de Puig-reig i per 
molta gent de la colònia. Moltíssimes felici-
tats, Montserrat! í

Moltíssimes felicitats, 
Montserrat!

l’AMeTllA de MerolA BergA

L’artista berguedà Lluís Canals va ser el gua-
nyador del concurs de cartells de La Patum 
2011 per votació popular, amb un cartell que 
presenta un nan nou estilitzat mentre salta la 
seva dança. 

El cartell de la Patum 2011

cASSerreS

Nou consistori
Des de la localitat on s’edita 
aquesta publicació, us presen-
tem al nou equip de govern 
que encapçala Josep Colillas 
la llista més votada a les pas-
sades eleccions municipals.

Presentem l’equip de l’Escola Princesa Lascaris, que es proclamà campió en categoria 
aleví de Futbol7 2010-2011 del Consell Esportiu del Berguedà.
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Vosotros sois tontos
¿o qué os pasa?
Autor: Pere Ferreres
Ilustración de la portada: KAP
Editorial Comanegra   

El autor es primer premio de re-
portajes de El Periódico de Catalun-
ya en 1984. Es autor de “Cien años 
Azulgrana. Entrevistas a la sombra 
del Camp Nou” y de “25 bibliotecas 
de la provincia de Barcelona”. “Vo-
sotros sois tontos ¿o que os pasa” se 
adentra en los éxitos y los logros de 
deportistas eternos y de algunos que 
se quedaron a las puertas de la gloria. 
Son texto que apelan a las emociones 
y a la memoria. Como ha comentado 
Emilio Butragueño:” hay una palabra 
que lo  define: pasión. Pasión por el 
periodismo, pasión por el fútbol y pa-
sión por todo lo que hace. 

El crash del 2010
Autor: Santiago Niño Becerra
Editorial. Los libros del Lince

Catedrático de Estructura Econó-
mica de la Facultad de Economía IQS 
(Universidad Ramon Llull). Autor de 
más de 1.300 artículos publicados 
en diferentes medios de comunica-
ción, Santiago Niño Becerra alertó 
hace ya tiempo de que los años 
de vacas gordas estaban llamados 
a terminar, y advirtió que esta vez 
íbamos a enfrentarnos a una crisis 
verdaderamente profunda, a una 
crisis sistémica, que conduciría a un 
inevitable y necesario cambio, pues 
el capitalismo está agotándose.

En El crash del 2010 desa-
rrolla y profundiza su análisis de la 
situación, y ofrece respuesta a to-
das esas preguntas. Se trata de una 
obra valiente, clara y contundente.

culTurAlliBreS

Basket: 
enseñar a jugar
Autor: Franco Pinotti, entrenador 
superior, “allenatore nazionale”, 
ex periodista, scout y ex director 
de la revista Nuevo Basket.

Desde la experiencia de más de 
30 años entrenando y viviendo des-
de dentro el baloncesto profesional 
y de categorias inferiores, el libro 
afronta la formación de jugadores 
desde un prisma diferente al habitu-
al libro técnico. Hay ejercicios de en-
trenamiento, sistemas y diagramas, 
pero también se replantea el méto-
do común de formación; se ahonda 
en cómo desarrollar la técnica indi-
vidual desde edad temprana, como 
base para una formación global del 
jugador. Especialmente interesante 
para entrenadores de base. 

La Patum, què és?
Autor: Jaume Huch i Camprubí (ed.)
Pròlegs Climent Forner, Albert Rumbo
Col·lecció La Guita, 12

En aquesta tercera edició no-
tablement ampliada de La Patum, 
què és? —hereva de la primera de 
1950, a cura de Jaume Huch i Guixer, 
impressor i fotògraf berguedà—, el 
lector hi trobarà, d’una banda, les 
lletres adaptades a la música de tots 
els balls i tot un seguit de notes i lle-
gendes històriques que els comple-
menten; i, de l’altra, una antologia 
de textos literaris d’una cinquantena 
d’autors que ens fan avinent el sentit 
profund i els sentiments que des-
perta la festa berguedana per excel-
lència, reconeguda per la Unesco 
com a Obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat. 

El Festival Berguedà Folk està més que consolidat en la seva 
tercera edició i ja té a punt una oferta que torna a superar la 
de l’any anterior. Amb el propòsit de donar a conèixer la rique-
sa del folklore actual, tant dels Països Catalans com d’altres 
punts d’Europa, ACUR, l’Associació Cultural Rubricatus de 
Puig-reig, ha programat un festival que amplia el nombre de 
tallers de dansa i d’instruments i també els concerts ballables.

El festival començarà la nit del divendres 16 de setem-
bre amb un concert dels grups Trilla i Tazzuff, uns dels 
grups més coneguts en l’entorn folk. El dissabte a la nit i el 
diumenge a la tarda hi tornarà a haver concerts de música 
ballable on s’espera que els alumnes dels tallers podran 
practicar les danses apreses. 

Violins, acordions i flautes però també guitarres elèc-
triques, bateries i violoncels, vinguts de diversos punts de 
Catalunya i de França, faran ballar el públic amb melodi-
es d’arrel tradicional posades al dia amb influències del 
jazz, del reggae o del rock.

El 3r Festival Berguedà Folk
omplirà Puig-reig de balladors

43tastaestiupuig-reig
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Carretera Berga-l’Espunyola C-26, km. 139 938 230 352 
www.serradelpla.com  639 313 041         
serradelpla@gmail.com 687 575 319 

Horari d’estiu: migdies de dimecres a diumenges. 
Vespres de dimecres a dissabtes. 

Masia restaurada, ubicada 
dins un entorn únic. 
Composat de 6 habitacions 
dobles amb bany. Posibilitat 
d’allotjament per grups o 
per habitacions.
La Serra del Pla també 
disposa de terrassa, piscina, 
i espai per gaudir de 
la naturalesa.
El nostre restaurant està 
obert a tothom que vulgui 
venir a provar la cuina amb 
un menú de temporada, 
producte de la constància, 
elaboració i d’aliments de 
màxima qualitat. 
Menú diari, menú-carta 
festius i sopars a la fresca 
amb plats d’estiu 
(carpaccios, torrades 
de coca variades, 
taules embotits-formatges, 
hummus, foie,...)

Masia rural-Restaurant  La Serra del pla
44
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casserres és un municipi de la comarca 
del Berguedà, a la Catalunya central, 
situat a 650 m. sobre el nivell del mar. 
Té uns 1.500 habitants, comptant-hi 
els de les dues colònies tèxtils del             
municipi: el Guixaró i l’Ametlla de 
Casserres. Trobareu CAL TORRES 
al bell mig de la vila.
La casa, situada al nucli antic de 
la vila de casserres, ha estat totalment 
reformada pels propietaris actuals 
l’any 2008. 
La restauració de la façana ha permès 
deixar a la vista la pedra originària, 
arreglar l’entrada principal amb una volta 
feta de pedra i reconstruir el capçat 
de la teulada amb una volada catalana. 
L’interior ha estat dividit en còmodes 
i agradables apartaments.

Ideals per famílies, grups o parelles
Apartaments turístics

Venda de pa, 
pastisseria
i degustació

CAL TORRES

www.caltorres.net
info@caltorres.net

Escodines, 15                   08693 Casserres
Plaça de l’Ajuntament, al barri antic

Tel. 660 790 922

Gaudeix del Berguedà i el seu 
entorn, de la cultura i la 
gastronomia, amb totes 
les comoditats d’un apartament

Tel. 680 301 645
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Joan Calveras
(Casserres, agost 1963)

Pintor autodidacta, que va assis-
tir durant 3 o 4 anys a classes 
de dibuix i pintura amb en Pep 
Baraut.

Participa en els concursos de 
pintura ràpida per tot Catalunya, 
des de Puigcerdà fins a Horta de 
Sant Joan, passant per Caldes 
de Malavella, Sant Andreu de la 
Barca, Olesa o Solsona, entre 
molts altres.

PINTURES DE BERGA, PUIG-REIG, CASSERRES, AVIÀ I EL TREN DEL CIMENT. 
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Al llarg dels últims anys ha obtin-
gut diferents premis: alguns d’ells 
primers, Solsona, Sant Llorenç de 
Morunys, Puigcerdà, Sant Vicenç 
de Castellet, Berga, Cardona, 
Navarcles, Collbató, etc. també 
d’altres a Puigreig, Navas, Sallent, 
Santpedor, Súria, Balsareny, Sale-
lles, Sant Julià de Vilatorta, Artés, 
Santa Cecília de voltregà, Man-
lleu, Caldes de Malavella, Santa 
Eulalia de Ronçana, Cercs, Sant 
Corneli, Solsona,  Olost, Castell-
nou, Avià, Espinalbet,  etc.

Pinta bàsicament a l’exterior, in-
tenta atrapar la llum del moment i 
la impressió d´un paisatge.

Soci fundador del Grup d’Art 
Casserres. 
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El cap de setmana del 21 i 22 de maig es va celebrar a 
La Molina-Alp una estada dedicada a la Marxa Nòr-
dica o Nordic Walking, amb cursos d’iniciació i de per-
feccionament, conferències sobre temes relacionats amb 
aquest esport, taules rodones i sortides.

L’Associació esportiva nordic Walking pi-
rineus juntament amb les escoles esportives de marxa nòr-

dica de la Cerdanya, el Berguedà i la Val d’Aran, 
de la mà de del Director Tècnic Esportiu i National Coach de 
la International Nordic Walking Federation (INWA), Jordi-
Pau Caballero, han portat a terme una estada esportiva 
per donar a conèixer i ensenyar a practicar correctament l’es-
port de la Marxa Nòrdica.

Unes 70 persones vingudes del Pirineu català i d’altres 

comarques catalanes, es van aplegar a l’Alberg Verge de 
les Neus, de la Xarxa d’Albergs de la Generalitat, per 
realitzar durant dos dies diferents activitats relacionades 
amb la Marxa Nòrdica. Dissabte al matí s’hi van fer cursos 
d’iniciació i de perfeccionament, abans de dinar. A la tar-
da, diferents professionals vinculats a la pràctica d’aquest 
esport han explicat les seves experiències des del camp de 

El 1r stage de Marxa Nòrdica aplega 
gent de tot el Pirineu a La Molina

http://nordicwalkingpirineus.blogspot.com/nordicwalkingpirineus@gmail.com
00(34)637 729 612
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la salut, la nutrició, la competició d’alt nivell i el turisme. Una 
de les activitats que més va agradar va ser la sortida en nit 
de lluna plena, que va començar després de sopar.

En la sortida matinal del diumenge, que oferia dos itine-
raris diferents, segons el nivell físic dels participants, hi van 
prendre part uns quaranta participants que van destacar el 
bon ambient que es va viure en el decurs de l’estada. L’sta-

ge ha coincidit amb la celebració del dia Mundial del 
nordic Walking –22 de maig– que s’ha commemorat 
arreu de 20 països del món. La Marxa Nòrdica neix el 
1930 a Finlàndia de la mà de l’equip olímpic d’esquí 
nòrdic, que adapta la seva tècnica a l’estiu per a entrenar 
i arribar en millor forma als Jocs olímpics d’hivern. 

Aquesta pràctica es popularitza a partir dels anys 80 i 
el 1996 se la comença a anomenar nordic Walking. 
Quatre anys després neix la International Nordic Walking 
Federation (INWA), que actualment és present a 20 països, 
amb representació a l’estat espanyol des de l’any 2005. 
Aquesta activitat física saludable compta amb uns 10 mi-

lions de practicants a tot el món, es fonamenta en tres 
principis bàsica: Caminar correctament, en la postura 
adequada i amb la tècnica adient, utilitzant uns pals espe-
cials semblants als que s’utilitzen per a l’esquí nòrdic. La 
pràctica d’aquesta activitat física és apta per a totes les 
edats, amb innombrables beneficis per a la salut, alhora 
que serveix per posar-se i mantenirse en forma. í
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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

 informació 

 emergències 
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

poble a poble



Consell Comarcal 
del Berguedà
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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)

actes i festes 
10 juliol Festa tradicional del Segar i el Batre  

 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. 

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

 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. 

 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. 

Bagà         



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)

actes i festes 
2 i 3 de juliol Festa Major de Terradelles 
8, 16 i 17 de juliol Festes de la Baronia de Pinós

 hostaleria 

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

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

corredoria d’assegurances, s. L.

Plaça Raval, 2           08695 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

Hotel Restaurant El Blat                        
Berga, 67-69  938 255 737
 Fax 938 244 368
www.hotelelblat.com         info@hotelelblat.com
Cuina de mercat i tradicional. 

Hotel Cal Batista 
Raval, s/n  938 244 126
www.calbatista.com       info@calbatista.com
15 habitacions. Piscina. Servei de restaurant amb 
cuina típica de l’Alt Berguedà. Jardí infantil. Pàrquing. 

 informàtica 

Setze.net                                                   
Raval, 15.  938 244 874
info@setze.net     www.facebook.com/setze
Packs d’estalvi per empreses. Reduim els costos de 
telecomunicacions un 50% i en electricitat fins un 10% 

INSTAL·LACIONS

Raval, 75-77         938 245 050

www.julibover.com      juli@julibover.com                       

elecTriciTAT - AiguA - gAS 
cAleFAcció                            

energiA SolAr TÉrMicA                           

 industrials 
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 perruqueria-estètica 

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

 assegurances 
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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)

actes i festes 
23 i 24 de juliol Festa dels Elois, és l’antiga festa 
gremial que celebrava la Confraria dels Elois i que 
congragava la gran majoria de gremis i oficis de Berga 

Hotel Berga Park 
Carretera Solsona, 1A  938 210 010
www.hotelbergapark.com                                     
reserves@hotelbergapark.com 
Menú tota la setmana, de 13,30 a 16 i de 20,30 a 23. 

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  938 216 666
eltabal.berga@hotmail.com  
Tapes, entrepans. Menú de bufet amb entrants 
i primers. Segons a triar. Xocolata desfeta.Tes.

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

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

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. 

Pizza Nyam                                              
Passeig de la Indústria, 44  938 210 364
pizzanyam@gmail.com                                        
Servei a domicili (de 8 a 11 del vespre). 
Pizzes, amanides i pastes. Dilluns tancat. 
Bar Tutxi                                                        
Prat de la Riba, 1  938 223 327
Tapes casolanes, Entrepans. Terrassa d’estiu.  
De dilluns a dissabte. 

Passeig de la Indústria, 90       08600 Berga     
 938 222 106

Servei a domicili - horari d’11 a 23 h
dimarts festa setmanal (excepte festius)

 hostaleria 

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

guiA de SerVeiS

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.

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

Bar Restaurant Ca la Nuri                    
Passeig de la Pau, 9 938 223 498
Menjar per emportar i tapes casolanes. 
Especialitat en carns a la brasa. Menú diari. 

Cafè Restaurant La Guita 
Roser, 1  938 222 775
Menú diari amb 14 primers i 14 segons per escollir. 
Extensa i variada carta amb especialitat en peix.
Gran asortit de plats combinats. 

 alimentació 

Cansaladeria i Xarcuteria Guitart 
Ciutat, 32  938 210 218
Empresa Artesana Alimentària.  

Carnisseria Xarcuteria Traserra          
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. 

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

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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Restaurant Cal Travé 
Plaça Europa, 6  938 223 121
Menú diari, menú per grups. Reservats. Diumege festa.
Cuina catalana tradicional amb un toc de modernitat. 

il pomodoro
pasta & pizza
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 forns - pastisseries 
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. 

Anadyr                                               
Plaça Viladomat, 19                     652 320 500
Venda de peixos, rossegadors, rèptils i ocells. 
Menjars i complements per a la teva mascota. 

 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
electricaorriols@gmail.com 938 214 538
Electricitat industrial, bombes d’aigua, venda i reparació
de tot tipus de motors elèctrics, automatismes 
i pneumàtica.

Xemeneies Gonzalvo 
Marià Obiols, 5      938 212 373 - 679 765 939
jordi@xemeneies.cat                                           
Xemeneies de qualitat. 

Instal·lacions Isaac Gonfaus            
Salvador Espriu, 16 baixos      938 211 093
info@gonfaus.com                                               
Aigua, gas, calefacció, aire condicionat, plaques 
solars, servei tècnic i post venda. 

Feli - alumini i vidra 
Crta. Sant Fruitós, 14      938 210 003
info@feli.cat www.feli.es
Alumini, vidre, separadors de vidre, cortines, 
mosquiteres, màmparas de bany.  

Serralleria Berguedana                          
Camí de Garreta, 84      938 211 395
info@feli.cat www.feli.es
Alumini, vidre, separadors de vidre, cortines, 
mosquiteres, màmparas de bany.  

 automoció 

Automòbils Casas 
Comte Oliba, 42    938 222 365

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

 immobiliàries 

Immobiliària Casòliva                         
Plaça Ciutat, 2    938 222 396 - 699 383 000
frcasoliva@telefonica.net                                    
Compra, venda i lloguer.                                               

 

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 

 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. 

Tapi 
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. 

 roba - complements       
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.  

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.) 

Joana (moda al carrer Major) 
Ciutat, 16  938 215 344
joana.botiga@hotmail.com -Segueinos al Facebook 
Marca SKUNKFUNK en exclusiva.  

Home Dona Intim 
Plaça Sant Joan, 17  938 210 003
Llenceria-corseteria. Tot tipus de productes en roba  
interior  i roba de bany. Pijames i complements. 
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Fotodisseny 
Ciutat, 7  938 213 716
Passeig de la Pau, 20-22  938 210 500
Tot en fotografia i disseny. 

advocats 

Roca Marzà Advocats 
Plaça Països Catalans, 4, 1er. 2ª  08600 Berga
telf 938211291 fax 938210157
Passeig Pere III, 57 B, entl. 3ª  08600 Manresa 
telf 938730852 fax 938737853
www.roca-marza.cat 
http://www.roca-marza.cat 

Plaça Viladomat, 1     08600 Berga
 938 216 820

armeria@sistach.com

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. 



Ctra. Sant Fruitós, 30 08600 Berga

   938 211 616

C/. Llobregat, 18 08692 Puig-reig

   938 290 485                     

copticjoans@optigrup.com                
www.centreoptic.net 

Òptics optometristes

 joieries 

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

 salut 

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

Centre Podològic Susana ULL 
Pere III, 11 bxs  938 222 732 - 677 217 572
Quiropodia, exploració biomecànica,  
ortesis, plantilles, etc.  òptiques 

cLínica 
OdOntOLògica 
deL BergUedà

General Manso i Solà, 34     08600 Berga

 938 221 722          938 144 466

Equipaments tècnics d’última generació

 esports  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                                                   

 viatges 

Viatges Tiravol                                        
Ciutat, 31  938 215 115
viatges@tiravol.com  - www.viatgestiravol.com   
Viatges locals, nacionals e internacionals.                     
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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)

actes i festes 
23 i 24 d’agost Festa Major. 
8 de juliol  Concert coral a l’estiu a l’església 
parroquial. Organitza Grup Cantaire Sant Bartomeu. 

 hostaleria 
Restaurant La Nau  938 210 986
Dos menús diaris i menú de cap de setmana. 
Cuina tradicional d’autor.

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

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)

actes i festes 
23 i 24 de setembre IV Mostra de Formatges 
de Catalunya

 càmpings 

Riera de Merlès   937 441 263
www.campingrieramerles.cat  

Campalans   938 239 163
Crta. Sant Jaume de Frontanyà, km. 15.              
www.campalans.net  campalans@campalans.net 
Hotel rural de 3*, restaurant amb menú diari estiu 
(entrada gratis piscina), Càmping 1a categoria. 

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

Bar-Restaurant Gat Blau                              
Manresa, 13  938 239 180
Una fusió emtre la tradició i l’avantguarda. 
Especialitat en  brasa, amanides, peus de porc 
i patates emmascarades. 

Capolat                                                                            
Ajuntament 938 215 040
capolat@diba.es 

actes i festes 
23 i 24 de juliol Festa Major. 

 hostaleria 

Cantina de Llinars  938 210 986
Obrim cada dia a les vuit del matí excepte els dimars 
que fem festa setmanal. Els divendres i dissabtes
també fem sopars. Cuina de casa.

guiA de SerVeiS

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

corredoria d’assegurances, s. L.

General Manso i Solà, 34     08600 Berga
938 214 554    fax 938 214 111

produccio1@gruppedrals.com                             

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

ARA SOPARS A LA FRESCA

f
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 alimentació 
Carn i Bestiar Prat                                    
Plaça Sta. Maria, 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. 

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
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E&G ASSESSORS
Enric Genescà Baraldés

Passeig Bisbe Comellas, 12   08693 Casserres
Tel. 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

www.egassessors.com
egassessors@ egassessors.com

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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Passeig Bisbe Comellas, 87 08693 Casserres 

 938 234 003
electrofiguls@terra.es

ELECTRODOMéSTICS, FERRETERIA, PINTURES,
MOBLES DE BANY I SANITARIS
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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 PerfUMeria

i punt d’informació 666 779 660
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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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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

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

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.

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
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Oficines i MagatZeM casserres
Passeig Bisbe Comellas, 125-127 
08693 CASSERRES     
Tel. 938 234 076 Fax 938 234 038
materials@materialscasserres.com

BOtiga ceràMica
Tel./Fax 938 213 770
botigaberga@telefonica.net 

BOtiga i MagatZeM Berga
Polígon Industrial “La Valldan”
Parcel·la núm. 14 
08600 BERGA (Barcelona)     
Tel./Fax 938 213 954
www.materialscasserres.com

materials 
casserres, s. a.
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Pneumàtics i Taller Jaume  
Pont, 3        938 234 296
Mecànica del automòvil. Especialitat en pneumàtics.

 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. 

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 

actes i festes 
Mig juliol Aplec de Montgrony. 
28 d’agost 49è Concurs Internacional de Gossos 
d’Atura. 

 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”. 

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. 
Venda mobil-homes instal·lats a parcel·la. 

 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. 

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

actes i festes 
17 juliol Diada Nacionalista del Pi de les Tres Branques 

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

Cal Minguet 
Ctra. Espunyola, km. 6,7  938 234 133
www.calminguet.com calminguet@calminguet.com 
ARI de 5 habitacions dobles. Piscina exterior, barbacoa, 
sala de jocs, wi-fi, animals de granja.  

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
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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)

actes i festes 
9 de juliol Festa de Sant Cristòfol. 
22, 23 i 24 de juliol 10è Festival de la Baells. 

 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. 

 hostaleria 
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. 

Hotel-Restaurant La Serra del Pla  
Crta. Berga-l’Espunyola C-26, km. 139 
 938 230 582   639 313 041   687 575 319
www.serradelpla.com info@serradelpla.com
Horari: obert de dijous, dia de l’arròs a diumenge. 
Per grups, celebraciosn, empresa, etc. 

turisme rural 
Salt del Colom    
Camí del Serrat, s/n  938 239 280
www.saltdelcolom.com                                        
2 cases A.R.I. amb capacitat per a 12 i 4 persones.        
Amb  spa (jacuzzi, sauna), piscina naturalitzada,            
barbacoa, sala de jocs.                                                     

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

actes i festes 
17 de juliol Caminada popular. 
2 d’agost XI Mercat de recanvis i d’antiguitats. 
Trobada de motos, tractorada al Local Social, exposició 
de tractors antics a mig matí engegada. 
Intercanvi de plaques de cava: amb placa i ampolla 
commemorativa dels 10 anys.

Fígols                                    
Ajuntament 938 248 052
www.figols.diba.cat   figols@diba.es             

actes i festes 
31 de juliol Festa Major de Peguera. 

Gironella                                       
Ajuntament 938 250 033
Servei de Vigilants 938 228 181
Bombers 938 228 480
CAP 938 250 321
Creu Roja 938 250 005

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

Obert caps de setmana, festius 
i vacances escolars. Piscina

 hostaleria 

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

 càmpings 

guiA de SerVeiS

actes i festes 
21 d’agost  Festa Major. 
11 de setembre Diada de l’11 de setembre. 

Residència Sant Roc 938 250 006
Farmàcia   XXX 938 250 006
www.viladegironella.net                        
gironella@diba.es                                  
Mercat setmanal   (dimecres)

 alimentació 
Dietètica Beth    Herboristeria
Avda. Catalunya, 63.  938 250 779
Productes ecològics, dietètics i per esportistes. 
Flors de Bach. Cosmètica natural. 

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

Peixateria i Congelats Cantàbric     
Avgda. Catalunya, 16  938 251 092
Gran varietat en peix fresc, marisc i tot tipus 
de congelats. Gran assortit de queviures. 

Carnisseria Xarcuteria  
   Cansaladeria Mercé     
Avgda. Catalunya, 59  938 250 161
info@cansaladeriamerce.com                              
www.cansaladeriamerce.com  
Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, porc 
i embotits fets a casa.

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.

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

Mobles Jordi Tomàs 
c/ Estació, 11  938 250 148
Interiorisme i mobiliari. La selecció més especial de
mobles, complements per decorar la teva casa.
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Gisclareny                                    
Ajuntament 937 441 020
www.gisclareny.cat   gisclareny@diba.es    

 turisme rural 
Rustic Vilella    
  931 023 044
www.rusticvilella.cat   info@rusticvilella.cat                                      
Masia amb 5 habitacions. Restaurant amb pensió 
completa. Piscina climatitzada. Excursions a cavall. 

Gòsol                                    

 turisme rural                        

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

 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.

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)

actes i festes 
20 de juliol  Aplec de Santa Margarida. 
15 d’agost  Festa Major. 



caL franciscó
Carretera de Berga, s/n     25716 Gósol

 973 370 075

HOSTAL SITUAT A LES ENVISTES DE 
L’ENFORCADURA DEL PEDRAFORCA.

AMBIENT TRANQUIL I FAMILIAR.

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

 automoció 
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. 

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

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

Maquinària Fornells                    
Avda. Catalunya, 7 Tel. i fax 938 251 632
Venda i reparació de tot tipus de maquinària forestal 
i de jardineria. 

 assessors 

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

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

actes i festes 
31 de juliol  Concerts d’estiu. 
10 d’agost  Festa Major. 

 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                                

actes i festes 
 6 i 7 d’agost  Festa Major. 

 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. 
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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                               

actes i festes 
11 de setembre Coincidint amb la diada de l’11 de 
setembre, els vilatans del Municipi de Montmajor 
celebren una festa per commemorar el mercat 
setmanal que tradicionalment es pel centre del poble.

 alimentació 

Calabuig Agropecuària, S. L.           
Casa Calabuig, s/n   08612 Montmajor
649 094 508 608 093 207
compra@vedellacalabuig.com                              
Carn de vedella, natural, autóctona, saborosa, 
auténtica. La vedella de Calabuig.

La Nou del Berguedà                                  
Ajuntament 938 259 000
www.lanou.bergueda.org                        

actes i festes 
6 i 7 d’agost  Festa Major. 

 hostaleria 

Restaurant Fonda Camprubí 
Camí de Malanyeu, s/n 938 259 005
www.fondacamprubi.blogspot.com 
Menú diari. Cap de setmana carta. Cuina casolana. 

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

actes i festes 
6 i 7 juliol  Festa Major de Cal Rosal. 
6 i 7 d’agost  Festa Major d’Olvan. 

 alimentació 
Casabella Natura 
Carretera d’Olvan, s/n   08611 Olvan
www.casabellanatura.cat 938 251 262
rosa@casabellanatura.cat                                    
Introducció del dolç al món del bolet.  

 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. 

Sant Salvador-Cal Marigot              
Casa Ballaró  938 250 137    659 146 004
www. casaballaro.com. info@casaballaro.com
2 ARI amb capacitat per 10 i 6 persones amb piscina 
exterior, barbacoa i porxo de 70 m2.  

 cal rosal 
Fonda del Centre                                     
Ctra. d’Avià, s/n.  648 945 582
fondadelcentre@gmail.com 
Menú diari a 8 euros. Menú festiu. Menú per a grups.
Ampli saló. Esmorzars de forquilla i ganivet. 
Dilluns tancat. 

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)

actes i festes 
10 juliol  Festa de Sant Cristòfol. Benedicció de cotxes.
Festa Plaça de Sant Isidre. Festa Plaça Font de la Mola.
Festa de la piscina. Festa Plaça de les Coromines. 
Del 2 al 10 d’agost  Obert Internacional d’Escacs. 
Festa Plaça Capdavall. 
Tot el mes d’agost  Festa Plaça del Port. 
14 d’agost  Passejades musicals als Jardins Artigas.

 alimentació 

BOdega MUrcarOLs
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. 

guiA de SerVeiS
Cansaladeria Can Solà 
Berga, 4  938 236 034
Des de 1930, establiment dedicat a l’elaboració 
d’embotits i productes del porc, seguint la tradició. 
Especialitat en bull tenyit (de peculiar elaboració).

L’Aranyonet, conserves artesanes 
Plaça de les Coromines, 9  938 236 508
aranyonet@telefonica.net                                      
Elaboració de conserves vegetals. Melmelades d’alber-
coc, llimona, maduixa, poma, préssec, pruna, taronja,
tomàquet, aranyons, gerds, mirtils, móres, saüc, etc.

Puig-reig                                    
Ajuntament 938 380 000
Policia Local 938 380 525
Centre Assistencia Primària 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)

actes i festes 
9 de juliol  Representació de “Puig-reig, l’herència 
de Guillem de Berguedà als Templers” 
De l’1 al 4 de setembre Festival Internacional 
de Cant Coral Catalunya Centre.
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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.cat C/ 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
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Cuina de mercat i tradicional 
de proximitat

Menú diari, 
de cap de setmana 

i a la Carta

De juny a setembre 
servei de terrassa

El nostre horari d´estiu:  
de dimecres a diumenge migdia.

De dijous a diumenge  nits.
Dilluns i dimarts tancat.

Major, 11 - 08692 Puig-reig
Tel. 938 290 505

c/e: mirallarcadia@yahoo.es

v

v

v

v
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 automoció 

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

guiA de SerVeiS
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”.  

 alimentació 

Carnisseria Xarcuteria  
   Cansaladeria Mercé     
Avgda. Catalunya, 59  938 250 161
info@cansaladeriamerce.com                              
www.cansaladeriamerce.com  
Tota mena de carns del Berguedà: vadella, xai, porc 
i embotits fets a casa.

Cal Miquel 
Major, 14       938 380 577
info@rostisseriacalmiquel.com 
www.rostisseriacalmiquel.com  
Especialitat en vins i caves. Llesques i embotits, 
entrepans, tapes i “montaditos”. 

Carnisseria Montse 
Llobregat, 16       938 290 391
Carn natural del Berguedà. 
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 càmpings          

Càmping Puig-reig 
Cal Rector, s/n  938 380 190
www.campingpuigreig.com 
campingpuigreig@hotmail.com 
Obert caps de setmana, festiu i vacances escolars. 
Accés per la C-16 (E-9) BCN-Tunel del Cadí, sortida 80. 

 llar 

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

 salut 

Eix Osteopatia                                            
Tarragona, 16 baixos 647 603 080
smclaret@yahoo.es                                              
Osteopatia, reeducació postural global, osteopatia 
ginecològica, obstètrica i pediàtrica. 

Tot Natura                                                    
Llobregat, 12 938 290 931  647 603 080
totnatura@hotmail.com                                        
Herboristeria, dietètica, teràpies.                               
Sessions de Reiki, cursos de Reiki. Drenatge limfàtic. 
Aromateràpia. Naturopatia. Callista.  Reflexoteràpia. 
Quiromasatge terapèutic. Flors de Bach. 

 turisme rural 

Serra de Cap Costa                                            
Camí de Serra de Cap Costa 938 380 316
 635 900 989
informacion@masoverialaserra.com                   
www.masoverialaserra.com                                
Piscina exterior. barbacoa, hort ecològic, bestiar. 
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Can Susèn   
Carretera B-400, km. 10,5 938 258 103
www.campingsusenpedraforca.com                  
Obert tot l’any. Accés per C-16 (E-9) BCN-Tunel del Cadí,
km 119. Desviament per carretera de l’Obaga. 

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

Ajuntament 938 239 194
www.santjaumedefrontanya.net             
st.jaume@diba.es                                  

actes i festes 
17 de juliol  Dinar de germanor. 
25 de juliol  Festa de Sant Jaume. 

 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.                                                          

jOieria cLiMent
Llobregat,  17              08692 Puig-reig

 938 380 174
info@joieriacliment.com

www.joieriacliment.com 
INNOVACIÓ, ELEGÀNCIA, EXCLUSIVITAT

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.casavilardaga.com  938 228 972
Masia del segle 19, 2 allotjaments amb capacitat 
màxima de vuit persones. Cuina i piscina

El Sagnari  (La Guàrdia) 
938 228 972 617 292 590
www.calmasover.com  
calmasover@hotmail.com 
Casa de pagès del segle XIX totalment reformada i restau-
rada, amb parets interiors de pedra i mobiliari rústic. 

Masoveria de Vilanova 
Casa Vilanova 938 228 970
www.masiavilanova.com  
info@masiavilanova.com 
ARI de 6 habitacions i 14 places amb barbacoa, 
piscina exterior, ampli jardí per esplai amb jocs, wi-fi.
Possibilitat de comprar productes artesans propis.

Cal Colom 
Casa Vilanova 938 228 970
www.masiavilanova.com  
info@masiavilanova.com 
ARI de 4 habitacions dobles, d’una sola planta amb 
piscina exterior, barbacoa, jocs, jardí, wi-fi i un gran
porxo exterior. 

La Quar                                    

Sagàs                                    
Saldes                                    

Sant Jaume de Frontanyà 
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El Pou 
Casa Vilanova 938 228 970
www.masiavilanova.com  
info@masiavilanova.com 
ARI de 7 habitacions amb capacitat per 17 persones, 
amb piscina exterior, barbacoa, wi-fi i un gran jardí 
amb sala de jocs. Gran nau central a la planta baixa
amb volta al centre. 

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)

actes i festes 
9 de juliol  Trobada d’Acordionistes a Maçaners 
16 i 17 de juliol  Festa Major de Maçaners. 

 càmpings 

Mirador del Pedraforca   
Casa Carcau 938 258 062
www.miradorpedraforca.com                            
camping@miradorpedraforca.com                     
Obert caps de setmana i vacances escolars, de l’1 de 
juliol fins el 30 de setembre.  Tot l’any, bungalows.  

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.   

a
s
s
e
s
s
o
r
s

tastaestiu 65



66

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

 turisme rural 
Hostal Masia Cal Metge  
Masia Cal Metge, s/n tel./fax 938 226 034
www.masia-calmetge.com 
informacio@masia-calmetge.com 
8 habitacions dobles. Allotjament amb esmorzar i sopar.
Observatori astronòmic. Iniciació a la meditació. 
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

actes i festes 
22, 23 i 24 de juliol  Festival de la Baells, 
conjuntament amb els ajuntaments de Cercs, Berga 
i el Consell Comarcal. 
15 d’agost  Festa Major d’estiu. 

 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. 

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          
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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

Vilada                           
 serveis 
Instal·lacions Enric 
938 238 345 647 893 274
instal.lacions.enric@gmail.com                            
Instal·lacions i reparacions domèstiques e industrials: 
aigua, calefacció, electricitat, gas, aire condicionat. 
Pressupostos sense compromís. 

hostaleria 
Bar Restaurant Comellas 
 Teodor Miralles, 15  938 238 154
Menú Diari i de cap de setmana.  
Cuina tradicional i d’autor. 
Ajuntament 938 204 922
www.viverserrateix.net viver@diba.es

 alimentació 

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

actes i festes 
17 de juliol  Celebració de la recuperació del municipi. 
10 de setembre  Festa Major. 

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
Escola 938 227 666
Exposició M.A. 626 696 976
www.vallcebre.cat vallcebre@diba.es
Mercat setmanal   (dimarts)

 turisme rural 
Hostal Masia Cal Metge  
Masia Cal Metge, s/n tel./fax 938 226 034
www.masia-calmetge.com 
informacio@masia-calmetge.com 
8 habitacions dobles. Allotjament amb esmorzar i sopar.
Observatori astronòmic. Iniciació a la meditació. 

Santa Maria de Merlés    
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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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El Festival Internacional de Música Castell de Peralada, celebra 
aquesta edició el seu 25 aniversari. El Festival, que durant un mes ofe-
rirà una programació selecta de música i dansa, obrirà les seves portes 
el divendres 15 de juliol i clausurarà el dilluns 15 d’agost amb una 
festa per a tots el públics. Amb motiu d’aquesta data tant important, el 
Festival Castell de Peralada presenta una programació amb al·lusions 

a la seva trajectòria -mitjançant la presència d’artistes que han format 
part de la història del festival- i amb la mirada posada al futur, apostant 
per veus joves però no per això, menys consolidades en el panorama 
internacional. Es tracta d’una programació de qualitat on els gèneres són 
els grans protagonistes: la lírica torna a Peralada amb més presència 
que mai sense obviar els altres gèneres musicals i la dansa.

Programació

juliol                                                                
15 Joan Manuel Serrat Estiu musical   
16 Nabucco de Verdi Lírica              
17 Montserrat Caballé Lírica              
17 Montserrat Caballé i Albano Estiu musical   
20 Quincy Jones & The Global Gumbo All Stars Estiu musical  
22 Roberto Alagna Lírica              
23 Katia Michel Paral·lels        
29 Orfeo Ed Eurídice de Gluck Lírica              
30 Daniel Müller-Schott Paral·lels         
31 Orfeo Ed Eurídice de Gluck Lírica              
agost                                                                                   
01 Plácido Domingo Lírica            
02 Sondra Radvanovky Lírica            
03 Blanca Li - El Jardin de las Delicias Dansa           
05 Jamie Cullum - The Pursuit Estiu musical
07 Rafael Amargo - Para Peralada Dansa           
11 La Locomotora Negra Estiu musical
13 Corella Ballet Castilla y León Dansa           
14 Rosario - Raskatriski Estiu musical
15 Festa 25 anys a càrrec de Comediants Petit PeraladajOAN MANUEL SERRAT  MONTSERRAT CABALLÉ  QUiNCY jONES  PLáCiDO DOMiNGO ROSARiO  
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